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Aaraamthinai - ஆறாம்திணை : ஆசிரியர ்அப்பண்ணசாமி. 1999-

இல் த ாடங்கப் பட்டு நன்கு நடந்துவரும் மின்னி ழ். அனன ்துச ்

தசய்திகளும் இடம் தபறுகின்றன. இதிலிருந்து சில பகுதிகள் 

எடுக்கப் பட்டு நூலாகவும் தவளிவந்துள்ளன. இ ழியனல இது 

ஆறாம் தினணயாகக் கருதுகிறது. தசன்னனயிலிருந்து வருவது. 

தசன்னன இண்டர ்ஆக்டிவ் சரவ்ீஸ் தவளியிடுகிறது. 

Abacus - the counting frame having beads, the forerunner of computer 

and developed 2000 years ago. மணிசச்ட்டம்: மணிகள் தகாண்ட 

எண்ணும் சட்டம். 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன் புனனயப்பட்டது. 

கணிப்தபாறியின் முன்னனாடி. 

Abend - terminating a computer programme early due to an 

error. முடித்தல் : பினழ காரணமாகக் கணிப்தபாறி நிகழ்நிரனல 

முன்கூட்டினய நிறு ் ல். 

Abort - to cancel deliberately a procedure in progress நிறுத்து : 

இயக்க ்தில் இருக்கும் ஒரு நனடமுனறனயக் கட்டாயம் 

காரணமாக நீக்கு ல். 

Absolute address - the actual location in storage for a piece of 

data. தனிமுகவரி : ஒரு  கவல் துணுக்கிற்குரிய னசமிப்பிடம். 

 னி இனவரி என்றும் கூறலாம். 

Absolute cell addressing - cell referencing, kinds of. 

Absolute code - a programming code using absolute address and 

operator. தனிக்குறிமுணற :  னி முகவரி னயயும் தசயலினயயும் 

பயன் படு ்தும் நிகழ்நிரலாக்கும் குறிமுனற. 

Absolute error - the magnitude of deviation of a computation. 

 னிப்பினழ : ஒரு கணிப்பீட்டின் திரிபளவு. 

Absolute maximum rating - the machine's maximum working limit as 

mentioned in it. 

தனிப்பபரும அளவிடல் : ஓர ்எந்திர ்தின் உயரவ்னர னவனல 

தசய்யும் எல்னல. இது அதில் குறிக்கப்பட்டிருக்கும். 

Acceleration time - the time taken between the interpretation of an 

instruction and its transfer for storage. 

முடுக்க நநரம் : ஓர ்ஆனணக் குறிப்னப விளக்குவ ற்கும் அது 

னசமிப்ப ற்காக மாற்றப் படுவ ற்கும் இனடயிலுள்ள னநரம். 



Access - the ability either to get data or to store it. 

அணுக்கம் :  கவனலப் தபறுவ ற்கு அல்லது னசமிப்ப ற்குரிய 

திறன். 

Access control register - this is used to record the access level assigned 

to an active procedure. 

அணுக்கக் கட்டுப்பாட்டுப் பதிவகம் : ஒரு வினனயுறு 

நனடமுனறக்கு ஒதுக்கப்பட்ட அணுக்க மட்ட ்ன ப் பதிவு தசய்ய 

இது பயன்படுவது. 

Access control words - permanently wired instructions sending 

transmitted words into reserved locations. 

அணுக்கக் கட்டுப்பாட்டுச ்பசாற்கள் : நினலயாக 

அனுப்பப்படும் ஆனணக்குறிப்புகள் ஒதுக்கப்பட்ட 

இடங்களுக்குச ்தசாற்கனளச ்தசல்லுமாறு தசய் ல். 

Access level - the number of levels at which control mechanisms 

disallowing interference between modules of software. 

அணுக்க மட்டம் : தமன் தபாருள் த ாகுதிகளுக்கினடனய 

குறுக்கீட்னட அனுமதியாது இருக்கும் கட்டுப்பாட்டுப்தபாறி 

நுட்பங்கள். இனவ குறிப்பிட்ட எண்ணிக்னகயில் இருக்கும். 

Access time - the time interval between presenting information for 

storage in a computer memory device and the instant this information 

is stored. 

அணுக்க நநரம் : ஒரு கணிப்தபாறி நினனவகக் 

கருவியனமப்பில் னசமிப்ப ற்காகச ்தசய்தி 

அனுப்பப்படுவ ற்கும் உடன் அது னசமிக்கப்படுவ ற்கும் 

இனடயிலுள்ள னநரம். 

Accumulator - a register in a microprocessor for storing binary numbers 

to be used for arithmetic logical and input s output operations. 

நசமகம் : நுண்முனறயாக்கியிலுள்ள பதிவகம் எண் கணி ம், 

முனறனம மற்றும் உட்பலன் / தவளிப்புலன் தசயல்களுக்கு 

இரும எண்கனளச ்னசமி ்து னவப்பது. 

Accuracy - nearness of a measured value to its 

trueness. துல்லியம் : நுட்பம்,அளக்கப்பட்ட மதிப்பு கிட்ட ் ட்ட 

உண்னம ்  ன்னமனய தபற்றிரு ் ல். 

Accurating control character - a character showing if any data is 

incorrect for manipulation. 

துல்லியக் கட்டுப்பாட்டு உரு : னகயாள்வ ற்கு ஒரு  கவல் 

 வறான ா என்பன க்காட்டும் உரு. 



Acknowledge, ack - a control signal checking if transmitted data has 

been accepted by the receiver. 

ஒப்புணக : ஒரு கட்டுப்பாட்டுக் குறினக தசலு ் ப்பட்ட  கவல். 

தபறுங்கருவியினால் ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட ா என்பன ச ்

சரிபாரப்்பது. 

Acoustic compiler - a device in a modem allowing a telephone to 

transmit digital data over an ordinary telephone line. 

ஒலி இணைப்பி : இருதினலச ்தசயலியில் உள்ளது. தபாதுவாக 

உள்ள த ானலனபசிக் கம்பி வழியாக இலக்க ் கவனலச ்

தசல்லச ்தசய்யுமாறு த ானலனபசினய அனுமதிப்பது. 

Active element - the part of the computer, carrying operations. 

விணனயுறுகூறு : தசயல்கனளச ்தசய்யும் கணிப்தபாறியின் 

பகுதி. 

Active master file - the computer master file as determined by usage 

data. 

விணனயுறு முதன்ணமக் நகாப்பு : வழக்காற்று ்  கவலினால் 

உறுதிதசய்யப்படும் கணிப்தபாறியின் மு ன்னமக் னகாப்பு. 

Active server pages - 

விணனயுறு பயனாளிப் பக்கங்கள், விபப. 

Activity level - the value assumed by a structural variable during solving 

a problem. 

பசயற்பாட்டு மட்டம் : ஒரு சிக்கனல ் தீரக்்கும் தபாழுது, ஓர ்

அனமப்பு மாறி ்,  ான் தகாள்ளும் மதிப்பு. 

Activity ratio - the ratio between the number of records moved in an 

updating file and the total number of records in that file. 

பசயற்பாட்டு வீதம் : உயர ்்  னவண்டி, ஒரு னகாப்பில் 

தசலு ் ப்படும் பதிவகங்களின் எண்ணிக்னகக்கும் 

அக்னகாப்பிலுள்ள தமா ்  பதிவகங்களின் எண்ணிக்னகக்கும் 

உள்ள  கவு. 

Actuator - any device under a signal control to do a mechanical 

action. 

விணனயாற்றி : ஒர ்எந்திரசத்சயனலக் கட்டுபாட்டுக்குறினக 

வழிச ்தசல்லுமாறு தசய்யும் கருவியனமப்பு. Ada - 

அடா : அதமரிக்கப் பாதுகாப்பு ்துனற உருவாக்கிய உயரந்ினல 

தமாழி. அறிவியல், த ாழில், னபார ்ஆகிய துனறகளில் 

பயன்படுவது. கவுை்ட்லஸ் அடா ல்வ்லாஸ் தபயரால் 

அனமந் து. இவர ்சாரல்ஸ் பானபஜின் நண்பர.் 



Adapter - a device in the inquiry buffer unit converting bits of receiving 

information serially into parallel bit form for use. 

இணைப்பி : ஆய்வு ாங்கு அலகில் உள்ள கருவியனமப்பு. 

தபறும் தசய்தி ் துணுக்குகனள ் த ாடரச்ச்ியாக ஒரு னபாகு 

துணுக்காக நாம் பயன்படு ்துவ ற்காக மாற்றுவது. 

Adapter card - this is a special circuit determining the capability of a 

monitor. 

இணைப்பி அட்ணட : இது ஒரு மின்சுற்று. கண்காணிப்பியின் 

திறன்கனள உறுதிதசய்வது. 

Adapter card, kinds of - 

இணைப்பி அட்ணட வணககள் : 1) வண்ண வனரகனல 

இனணப்பி, சி.ஜி.ஏ. 2) விரிவு வனரகனல இனணப்பி, ஈ.ஜி.ஏ. 3) 

தினசசச்ாரி வனரகனல இனணப்பி, விஜிஏ. 4) மீ ் தினசசச்ாரி 

வனரகனல இனணப்பி, எஸ்.விஜிஏ. 

Adder - a digital circuit used in calculators and computers. It adds 

together two binary numbers. 

கூட்டி : கணிப்பான்களிலும் கணிப்தபாறிகளிலும் பயன்படும் 

இலக்க மின்சுற்று. இரண்டு இரும எண்கனளக் கூட்டுவது. 

Adding - 

கூட்டல் : நிறம்,படம் மு லியவற்னற ஆவண ்ன ாடு னசர ்் ல். 

Add-on - the ability to increase memory capacity by attaching 

circuitry. 

நமல்நசர் : மின்சுற்னற இனண ்து நினனவக ்திறனன 

உயர ்்தும் திறன். 

Address - a number in binary code identifying a particular location 

where data is stored in a computer memory. 

முகவரி : இனவரி. இருமக்குறிமுனறயிலுள்ள எண். குறிப்பிட்ட 

இட ்ன  இனங் காண்பது. இந்  இடம் கணிப்தபாறியில்  கவல் 

னசமி ்து னவக்கப்படுவது. 

Address bus - an electrical pathway between the micro processor and 

memory in a computer. 

முகவரிவாய் : இனவரிவாய். ஒரு கணிப்தபாறியில் 

நினனவக ்திற்கும் நுண்முனறயாக்கிக்கும் இனடயிலுள்ள 

மின்வழி. 

Address field - the part of a computer programme instruction. Here a 

particular piece of information is located in the computer memory. 



முகவரிப் புலம் : இனவரிப்புலம் கணிப்தபாறி நிகழ்நிரல் 

ஆனணக்குறிப்பின் பகுதி. இங்குக் கணிப்தபாறி நினனவக ்தில் 

குறிப்பிட்ட  கவல் துணுக்கு அனமந்திருக்கும். 

Address format - the description of the member of addresses included 

in a computer instruction. 

முகவரிப் படிவணமப்பு : இன வரிப் படிவனமப்பு. கணிப் தபாறி 

ஆனணக் குறிப்பில் உள்ள முகவரி எண்ணின் வண்ணனன. 

Address instruction - the address of a location having an instruction. 

முகவரி ஆணைக்குறிப்பு : ஒரிட ்தின் முகவரி, ஆனணக் 

குறிப்னபக் தகாண்டுள்ளது. 

Address register - here the address part of an instruction is stored by a 

computer. 

முகவரிப் பதிவகம் : இங்கு ஆனணக்குறிப்பின் முகவரிப் பகுதி 

கணிப்தபாறியால் னசமி ்து னவக்கப்படுகிறது. 

Address space - the range of address used by a computer for storing 

programme instructions. 

முகவரி இடம் : இனவரி எல்னல. நிகழ்நிரல் ஆனணக் 

குறிப்புகனளச ்னசமி ்து னவக்கக் கணிப்தபாறி பயன்படுவது. 

Add time - the time required to do an addition or subtraction. 

கூட்டல்நநரம் - கூட்டல் அல்லது கழி ் னலச ்தசய்ய ஆகும் 

னநரம். 

Ado, activex data objects - 

அடு : வினனயுறுதகாள்  கவல் தபாருள்கள் வி தபா. இது 

னமக்னராசாஃப்ட் நிறுவனம் அனம ் து.  கவல் மூல ்துடன் 

கட்டுப்பாடுகனள இனணக்கப் பயன்படுவது. 

Ado data control - 

அடு தகவல் கட்டுப்பாடு : இது ஒரு வனர கனலக் கட்டுப்பாடு. 

இதில் அடிப்பனடச ்தசலு ்து இயல்புகள் 

அனமக்கப்பட்டடுள்ளன. இன க்தகாண்டு பல 

கட்டுப்பாடுகனளப் பின்வருமாறு  கவல்  ள ்ன ாடு 

இனணக்கலாம். அக்கட்டுப் பாடுகள் பின்வருமாறு. 1) 

சரிபாரப்்புப் தபட்டி 2) கூடுனகப் தபட்டி 3) உருவம் அல்லது படம் 

4) குறியம் 5) பட்டிப்தபட்டி 6) படப் தபட்டி 7) பாடப் தபட்டி 

Adsl, asynchronous digital subscriber line - 

ஏடிஎஸ்எல் ஒ ்தினசயா இலக்க உறுப்பினர ்வழி. 



Advanced option - an option helping us to find files based on file type. 

முன்நனறிய விருப்பம் : னகாப்பு வனக அடிப்பனடயில் அனமந்  

னகாப்புகனளக் காண நமக்கு உ வும் விருப்பம். 

Adventure - a popular computer game. 

பரபரப்பு விணளயாட்டு : அனனவரும் விரும்பும் கணிப்தபாறி 

வினளயாட்டு. 

Agenda - the sequence of control statements required for the solution 

of a computer problem. 

பசயல்நிரல் : கட்டுப்பாட்டுக் கூற்றுகளின் த ாடர;் 

கணிப்தபாறிச ்சிக்கனல ் தீரக்்கப் பயன்படுவது. 

Algebraic manipulation language - a programming language used to 

solve analytic problems. 

இயற்கைிதக் ணகயாளல் பமாழி : பகுப்புச ்சிக்கல்களுக்கு ் 

தீரவ்ு காணப் பயன்படும் நிகழ்நிரல் தமாழி. 

Algol, algorithmic language - a high level language used mainly for 

mathematical and scientific applications. 

ஆல்கால், விதிமுணற பமாழி : கணி  மற்றும் அறிவியல் 

பயன்பாடுகளுக்கு உ வும் உயர ்நினல தமாழி. வழிமுனற 

தமாழி என்றுங் கூறலாம். 

Algorithm - in computer programming it is a list of instructions to solve a 

problem. விதிமுணற : கணிப்தபாறி நிரலாக்கலில் ஒரு 

சிக்கனல ் தீரப்்ப ற்குரிய ஆனணக் குறிப்புப் பட்டியல் 

Algorithm, properties of - விதிமுணறப்பை்புகள் :1)குறிப்பிட்ட 

எண்ணிக்னகயில் இரு ் ல். 2) ஒவ்தவாரு வழியும் குழப்ப ்திற்கு 

இடமில்லாமல் நினறனவற்றப்பட னவண்டும்.3) குறிப்பிட்ட 

னநர ்தில் ஒவ்தவாரு வழியும் நினறனவற்றப்படனவண்டும். 

இ ற்கு குறிப்பிட்ட அளவு நினனவக இட ்ன ப் 

பயன்படு ் னவண்டும்.4) குறிப்பிட்ட அளவு னநர ்தில் முழு 

நிகழ்நிரலும் முடிக்கப்பட னவண்டும். 

Alignment - the process of adjusting components of a system for proper 

interrelationship. 

வரினசயாக்கம் : உரிய இனட ்த ாடரப்ுக்கு ஒரு த ாகுதியின் 

பகுதிகனளச ்சரிதசய்யும் முனற. 

Align attribute - 

வரிணசயாக்க இயல்பு : ஒரு பக்க ்தில் பாட ் த ாடரப்ாகப் 



படம் எங்கு இருக்க னவண்டும் என்பன  இது னமய்விக்குக் 

கூறுவது, இடப்பக்கமாக அனமவது. 

Alink attribute - 

விணனயுறு இணைப்பு இயல்பு : சுட்தடலினய இனணப்பில் 

 ட்டும்தபாழுது, அது வினனயுறு இனணப்பு ஆகிறது.  வறு 

என்ப ன் மூலம் இனணய ஆராய்வியும் வனலய னநாக்கு 

தசலு ்தியும் இந்  இனணப்புகனளச ்சிவப்பாகக் காட்டும். இந்  

இயல்பு இந்நிற ்ன  மாற்ற உ வும்.alink-active link. 

Allocation - earmarking complete programmes to a storage system. 

ஒதுக்கீடு:ஒரு னசமிப்பு ் த ாகுதிக்குரிய முழு நிகழ்நிரல்கனளக் 

குறி ் ல். 

Alphabetic string-பா.character string. 

Alphanumeric-எை்பைழுத்து : எழு ்து,எண்,குறி,உரு 

மு லியவற்னறக் தகாண்டது. 

Alphascope-an interactive device. 

அல்பாநநாக்கி:ஓர ்இனட வினனப்படும் கருவியனமப்பு. 

Alternate method of formatting- 

படிவணமப்பு மாற்று முணற :ஒரு குறிப்பிட்ட பாணினய 

உருவாக்கி, அன  ஓர ்ஆவண ்திற்குப் பயன்படு ் ல். வரி இனட 

தவளிவிடல், ப ்தி வரினசயாக்கம், ஒதுக்கிச ்தசய் ல் 

மு லியனவ இதில் ன னவப்படா. 

Alteration switch- sense switch 

மாற்றுச ்பசாடுக்கி :நுண்ணுணர ்தசாடுக்கி 

Aiter clause- 

மாற்று உட்பிரிவு:உட்பிரிவுகளில் ஒருவனக. 

Alu,arithmetic and logic unit - 

ஏஎல்யூ:எண்கணி  மற்றும் முனறனம அலகு. 

Ambalam- 

அம்பலம்: ஒரு மின்னி ழ்.1999 ஏப்ரலில் த ாடங்கப்பட்டது. 

தசன்னன டிஷ் தநட்டிலிருந்து வருவது.பா.minambalam. 

Ambiguity error- an error in reading a number in two ways,eg 699-799. 

இருணமப்பிணை:ஓர ்எண்னண இருவழிகளில் படிப்பதிலுள்ள 

பினழ. எ-டு 699-799. 



Amplitude-the magnitude of a variable. 

வீசச்ு:ஒரு மாறியின் அளவு. 

Analogue- 1.having a continuous range of values. 

2.things in the real world. 

1)ஒப்புணம:த ாடர ்மதிப்பு எல்னலகனளக் தகாண்ட 

2)பமய்ப்புணம:உண்னம உலகப்தபாருள்கள். 

Analogue computer-that which produces continuously varying signals. 

ஒப்புணமக் கைிப்பபாறி: த ாடரந்்து மாறுபடும் குறிகனள 

உண்டாக்குவது. 

Analogue signal-an electronic signal got by variations in the signal 

voltage; a continuous wave on like digital signal. 

ஒப்புணமக் குறிணக: குறினக மின்னழு ்  ் ால் ஏற்படும் 

மாறுபாடுகளால் தபறப்படும் மின்னணுக் குறினக; இலக்கக் 

குறினக னபால் அல்லாமல் த ாடரச்ச்ியான அனல. 

Analytical engine - பகுப்பு எந்திரம்: சாரல்ஸ் பானபஜ் என்பவரால் 

அனமக்கப்பட்டது.  ற்கால இலக்கக் கணிப்தபாறிக்கு 

அடிப்பனடயாக அனமந் து. நீராவியாற்றலால் இயங்கியது. 

Analogue-to-digital converter, adc- digitizer - a device converting an 

analogue signal into a coded digital signal. ஒப்புணம-

இலக்கமாற்றி, ஏடிசி : இலக்கமாற்றி, ஒப்புனமக்குறினகனய 

குறிமுனறயுள்ள இலக்கக் குறினகயாக மாற்றும் கருவியனமப்பு. 

Ananthakrishnan m. Dr. - முணனவர் மு. அனந்த கிருஷ்ைன் (1928- 

):  மிழக அரசு மு ல்வர ்கனலஞருக்கு ்  கவல் த ாழில் 

நுட்பவியல் அறிவுனரயாளர.் கணிப்தபாறி அறினவ ்  மிழ்நாடு 

மின்னாட்சி மூலம் முழுதும் தபற முயன்று தகாண்டிருப்பவர.் 

அண்ணாப் பல்கனலகழக முன்னாள் துனணனவந் ர.் 

Anchor tag - one of the tags used to create link in connection with 

documents. நங்கூர ஒட்டு : ஒட்டுகளில் ஒன்று. ஆவணங்கனள 

இனணக்கப் பயன்படுவது. 

And gate - a decision making building block in digital circuits producing 

an output of binary 1. உம்வாயில் : இலக்க மின்சுற்றுகளில் உள்ள 

முடிவுதசய்யும் த ாகுதி, இரும 1 என்னும் தவளிப்பலனன 

உண்டாக்குவது. 

And operaion - alogical operation. உம் பசயல் : ஒரு முனறனமச ்

தசயல். 



And operator - this operator returns a true value only when both 

operands are true. In other cases it returns a false value. உம் பசயலி : 

இரு தசயலிடங்களும் உண்னமயாக இருக்கும் தபாழுது, தசயலி 

உண்னம மதிப்னபனய  ரும். ஏனனய நினலகளில் அது  வறான 

மதிப்னபனய தகாடுக்கும். 

Animated graphics - pictures moving across a screen under the control 

of a programme. எழுசச்ியூட்டும் வணரகணல : ஒரு நிகழ்நிரல் 

கட்டுப்பாட்டில் படங்கள் தினரயில் ஒடு ல். 

Animation control - it enables the user to display avi chips, miniature 

movies sequentially to create the animation. எழுசச்ியூட்டும் 

கட்டுப்பாடு: இன க்தகாண்டு பயனாளி வரினசயாக ஏவிஐ 

நறுவல்கள், சிறுபடங்கள் ஆகியவற்னற ் தினரயில் காட்ட 

இயலும், எழுசச்ியூட்டனல உருவாக்க இயலும். 

Animation control, optional parameters of- 

எழுசச்ியூட்டும் கட்டுப்பாட்டின் பதரிவுச ்சுட்டளவுகள்: இனவ 

மூன்று. 1) திரும்பசத்சய், 2) த ாடங்கு 3) நிறு ்து. 

Animatronics - 

எழுசச்ிமிகு மின்னணுத்பதாணலஇயல் : இசத்சால் animation, 

electronics, robotics ஆகிய மூன்று தசாற்களின் த ாகுப்பு.  விர, 

இது ஒரு த ாகுப்பு ் த ாழில் துட்பம், இறப்பு,நிகழ்வு,எதிரவ்ு 

ஆகிய மூன்று காலங்களிலும் கற்பனன உண்னமனயக் 

காட்டுவது. மிகப்புதிய அறிவியல் துனற (17-10-2000). 

Anjal - 

அஞ்சல்:  மிழ் மின் னஞ்சல் பணி, பதிவுதபற்ற பயனாளிகள் 

25,000. 

Annotation - explanation added to a programme to help the reader. 

விளக்கவுணர: வாசகருக்கு உ வ ஒரு நிகழ்நிரனலாடு 

னசரக்்கப்படும் விளக்கம். 

Ansi, american standards institute - a committee designing standards 

for data processing. 

ஆன்சி, அபமரிக்கத் தர நிணலயம்:  கவல் முனறயாக்கனல 

வனரயனறப்படு ்தும் குழு. 

Anti piracy software- 

கள்ள எதிர்ப்பு பமன்பபாருள்: தமன்தபாருள்கள் 

கள்ள ் னமாகக் னகயாளப்படுகிறது. இன  ்  டுக்க 

இம்தமன்தபாருள் பயன்படுகிறது. இது ஒரு பாதுகாப்புமுனற. 



யாரும் உரினமயில்லாமல் இன  அணுக இயலாது. டில்லி, 

உற்ப ்தி ் திறன் மன்றம் உருவாக்கியுள்ள எண் சுருள் 

சுற்று (dsw-digital spring winding) என்னும் கருவியனமப்னபக் 

தகாண்டு இ ்திருட்னட  டுக்கலாம். 

Anto peter.m- 

எம்.ஆை்நடா பீட்டர்:து ்துக்குடினயச ்சாரந்் வர.்  மிழில் 

 ணியா ஆரவ்ங்தகாண்டு கணிப்தபாறி ்  மினழ நாளும் 

வளர ்்து வருபவர.் இவர ்த ாடங்கிய  மிழ் சினிமா மு ல்  மிழ் 

இனணய இ ழ் என்று தசால்லலாம். இவரிடம் 300 வனக ்  மிழ் 

அசத்சழு ்துகளும் 1500 னகளிக்னகக் கனலகளும் உள்ளன. 

கணிப்தபாறி ் மிழ் உலகில் இவருக்கு நல்ல தபயர.் 

Anugraphics- 

அனுவணரகணல : உரினமயாளர ்முரளிகிருட்டினன் இந்திய 

தமாழிகளில் கணிப்தபாறி அசத்சழு ்துகனள உருவாக்கி 

வருகிறார.் அனு எழு ்துகள் அனனவரும் அறிந்   மிழ் 

அசத்சழு ்துகள். 

Apple- 

ஆப்பிள்:இது ஒரு  னியாள் கணிப்தபாறி, 1975இல் ஸ்டீவ் ஜான், 

ஸ்டீபன் னவாஸ்னியக் ஆகிய இருவரும் இன ப்புனனந் னர.் 

Apl- a high level language meant for mathematical operations. 

ஏபில்: ஓர ்உயரந்ினல தமாழி. கணி ச ்தசயல்களுக்காக 

உள்ளது. 

Application - a programme doing some useful task. It has a large 

number of objects like form, controls, and menus. The small sections of 

code control these objects. 

பயன்பாடு: இது பயனுள்ள பணினயச ்தசய்யும் 

நிகழ்நிரல்,படிவங்கள், கட்டுப்பாடுகள்,பட்டிகள் மு லிய பல 

தபாருள்கனளக் தகாண்டது. குறிமுனறயின் சிறு பகுதிகள் 

இப்தபாருள்கனளக் கட்டுப்படு ்துபனவ. 

Application file - 

பயன்பாட்டுக் நகாப்பு : னவறுதபயர ்நிகழ் நிரல் னகாப்பு. 

ஏ ாவது ஒன்னற நாம் தசய்ய உ வுவது. எ-டு வினளயாட 

கணக்கீடுகள் தசய்ய. 

Application programme- 

பயன்பாட்டு நிகை்நிரல்: குறிப்பிட்ட சிக்கனல ் தீரக்்க 



எழு ப்படும் நிகழ்நிரல். குறிப்பிட்ட அறிக்னகனய 

உருவாக்கலாம். ஒரு குறிப்பிட்ட னகாப்னப னமம்படு ் லாம். 

Application project-the organization of different files making up the 

application. 

பயன்பாட்டுத்திட்டம் : பயன்பாட்னட உருவாக்கும் னவறுபட்ட 

னகாப்புகளின் த ாகுதி. 

Application project, starting of- 

பயன்பாட்டுத் திட்டத்ணதத் பதாடங்கல்: ஒரு புதிய 

பயன்பாட்டு ் திட்ட ்ன  ் த ாடங்கப் பின்வரும் படி நினலகள் 

உள்ளன. 1) திட்ட மடிப்பட்னடனய ்  ட்டு. இது திட்ட 

ஆராய்விசச்ாளர ்தில் உள்ளது. 2) பண்புசச்ாளர ்திலுள்ள 

(தபயர)் வரினசயின் வலப்ப ்தினய ்  ட்டு. திட்டம் 1 லிருந்து 

திட்ட மு ல் பயிற்சிக்கு ் திட்ட ்தின் தபயரப்் பண்னப மாற்ற 

இது பயன்படும். 3) படிவசச்ாளர ்திலுள்ள படிவ ்ன  ்  ட்டு. 

இது  வறான படிவ ்ன  நடப்புப் தபாருளாக மாற்றும். 4) 

பண்புச ்சாளர ்திலுள்ள தபயர ்வரினசயின் வலப்பகுதினய ் 

 ட்டு.  வறான படிவப் தபயரப்் பண்னப மாற்ற இது பயன்படும். 

கூட்டுவட்டி னபால,  னலப்புப் பண்னபயும் மாற்று. இப்தபாழுது 

படிவம்  யாராகும். படிவ ்ன யும் திட்ட ்ன யும் 

மறுதபயரிடு. த ாடரவ் ற்கு முன் திட்டம் னசமிப்புக்குள்ளாகும். 

Application software- 

பயன்பாட்டு பமன்பபாருள்: ஒரு குறிப்பிட்ட 

பயன்பாட்டுக்குரிய தசயல்கனள நினறனவற்றப் பயன்படும் 

நிகழ்நிரல்களின் த ாகுப்பு. தமன்தபாருளில் ஒருவனக. எ-டு 

சமன்பாடுகனள ் தீரக்்க, ன ரவ்ு முடிவுகனள முனறயாக்க, 

சம்பளப் பட்டியல்  யாரத்சய்ய, மா  மின் பட்டியல்  யார ்

தசய்ய பா. System software. 

Architecture - the arrangement, design and interconnection of 

components within the system. 

கட்டணமப்பு : ஒரு த ாகுதியில் பல பகுதிகள் அனமந்திருக்கும் 

முனற, மற்றும் வடிவனமப்பு ஆகியவற்னறக் குறிப்பது. 

Arithmetic and logic unit, alu - an essential hardware component of 

cpu doing arithmetic(addition, subtraction)and logical(and, 

or...)Operations on data. 

எை்கைித மற்றும் முணறணம அலகு,ஏஎல்யு: ஓர ்

இன்றியனமயா வன்தபாருள், கூட்டல் கழி ் ல் மு லிய எண் 

கணி சத்சயல்கனளயும் உம், அல்லது மு லிய முனறனமச ்



தசயல்கனளயும்  கவல்கனளக் தகாண்டுதசய்வது. னமயச ்

தசயலக ்தின் ஒருபகுதி. 

Arithmetic operation- - எை் கைிதச ்பசயல்: 3+4+5 இதில் 

படிநினல வரினச உண்டு. 

Arithmetic operator - this operator returns numerical results: eg 

operator:+ name:addition,example 1 + 1. 

எை்கைிதச ்பசயலி: எண் பலன்கனள ்  ருவது.எடு தசயலி 

தபயர ்கூட்டல், எ-டு. 1+1. 

Arithmetic statement- - எை் கைிதக் கூற்று: இது சி தமாழி 

த ாடரப்ானது. தபாதுவாகச ்சி தமாழி எண்கணி க் கூற்று. 

தசல்ல ் க்க சி னகானவனய மதிப்பிடப் பயன்படுவது. 

னவண்டிய மாறிலியாக வினள பயனனச ்னசமிப்பது இ ன் தபாது 

படிவனமப்பு பின்வருமாறு. 

Variable = expression 

மாறிலி = னகானவ 

எ-டு. 

I = j + k3 

x = y + 2 

z = a + 2 

l = k 

 

 

Arpanet- - ஆர்பா இணையம்: 1967-68 ல் உருவாகியது. 

இனணய ்தின் வடிவனமப்னப பற்றியது. அணுப்னபார ்

ஏற்பட்டால் கூட. இது அழியாது. 

Array-a collection of memory locations in a computer. 

பநடுவரிணச: ஒரு கணிப் தபாறியிலுள்ள நினனவக இடங்களின் 

த ாகுப்பு. 

Array declaration- 

பநடுவரிணச அறுதியீடு:ஏனனய 

மாறிலிகனளப்னபால,அறுதியிடப்பட னவண்டும். இண்ட் புனளாட் 

சார ்மு லிய வனககளில் ஏ ாவது ஒன்று இருக்கலாம். ஒரு பரும 

தநடுவரினசனய அறுதியிடுவ ற்குரிய தபாதுப்படிவனமப்பு 

பின்வருமாறு. 



Data type array-name(n) 

தகவல் வணக பநடுவரிணச : தபயர ்(என்). 

Array,kinds of- 

பநடுவரிணச வணககள்: 

1.இரு பரும வரிணச: இரு ஒரு பரும வரினசகனளக் தகாண்டது. 

2.முப்பரும வரிணச: இது இரு பரும வரினசகனளக் தகாண்டது. 

3.நக பருமவரிணச:னக பரும வரினசகனளக் தகாண்டது. 

4.பன்மப் பரும வரிணச: ஒரு பரும வரினசனய ஒ ் து. 

Array, multidimensional- 

பன்மப் பரும பநடுவரிணச:இது சி தமாழியில் இயலக் கூடியது. 

இதில்  கவல்கள் வரினசயாகச ்தசல்லும் 

Array processing- 

பநடுவரிணச முணறயாக்கல்: ஒரு  னிசத்சயலில் முழு 

தநடுவரினசனயயும் முனறயாக்க இயலாது. இ ன் ஒவ்தவாரு 

கூறும்  னி ்  னினய பாரக்்கப்பட னவண்டும். இ ற்கு 

வனளயங்கள் பயன்படும். சி தமாழியில் பல வனளயங்கள் 

இருந்  னபாதிலும்,மிகப்பரவலான வனளயம் பாஃர ்லூப் 

என்ப ாகும். 

Array processor-a high speed computer. 

பநடுவரிணச முணறயாக்கி:ஓர ்உயரவ்ினரவு கணிப்தபாறி. 

Artificial intelligence, al- 

பசயற்ணக நுை்ைறிவு, ஏஐ: கணிப்தபாறி அறிவியலின் ஒரு 

பிரிவு. மனி  அறிவு நட ் ன னய ஒ ்  எந்திரங்கனள உருவாக்க 

முயல்வது. 1950 களில் உருவானது. 

Ascii, american standard code for information interchange- 

அணசய், அபமரிக்கத் தகவல் இணடமாற்ற தரக் 

குறிமுணற: கவல் தசலு ்து வ ற்குரியது. இதில் 7 பிட் 

குறிமுனறகள் உள்ளன. இது ஒரு வனகக் னகாப்னப. படிக்கக் 

கூடிய பாட ்ன  மட்டுனம தகாண்டிருக்கும். 

Asdl, asynchronous subscriber digital line- 

ஏஎஸ்டிஎல், ஒத்திணசயா உறுப்பினர் இலக்க வரி. 

Asp - 

ஏஎஸ்பி:பயனுள்ள இனடயப் பக்கங்கனள அனமப்ப ற்குரிய 

த ாழில் நுட்பம் இது 1966 ஜூனல 6. இல் அதமரிக்க 

னமக்னரா சாப்ட் நிறுவன ் ால் அறிவிக்கப்பட்டது. 



Assembler- 

நகாணவயாக்கி: 

மற்தறாரு தமாழிதபயரப்்பு நிகழ்நிரல். னகானவ தமாழி 

நிகழ்நிரனல எந்திர தமாழியாக்குவது. 

Assembly language- 

நகாணவபமாழி:இதில் நினனவுக் குறிப்பு முனற பயன்படு ் ப் 

படுகிறது. சிக்கலுக்கு ் தீரவ்ு காணுவ ற்குரிய நிகழ்நிரல் கனள 

அனமக்க இக்குறி முனற கள் பயன்படும். 

A,b என்னும் இரு எண்கனளக் கூட்டுவ ற்குரிய நிகழ்நிரல் 

பின்வருமாறு: 

நிகழ்நிரல் வண்ணனன குறிமுனற 

aஐப்படி aமதிப்பு படிக்கப்படுகிறது. 

Bஐசன்சர ்aயுடன்bஇன்மதிப்புனசரக்்கப்படுகிறது. 

Cஐசன்சமி c இல் வினளபயன் னசமிக்கப்படுகிறது. 

Cஐ அசச்ிடு சி.இல் வினளபயன் அசச்ிடப்படுகிறது. 

நிறு ்து தசயனல முடி. 

Assign clause- 

ஒதுக்கு உட்பிரிவு:உட்பிரிவுகளில் ஒரு வனக 

Assignment operator- 

ஒதுக்கு பசயலி:சி தமாழியிலுள்ள இன்றியனமயாச ்தசயலி, எ-

டு சமக்குறி = இ ற்குரிய படிவனமப்பு. மாறி = னகானவ 

Associative memory-a data storage device. 

இணயபு நிணனவுகம்:ஒரு  கவல் னசமிப்புக் கருவியனமப்பு. 

Associative processor-a digital computer 

இணயபு முணறயாக்கி:ஓர ்எண்ணிலக்கக் கணிப்தபாறி. 

Asynchronous computer- 

ஒத்திணசயாக் கைிப்பபாறி:இதில் ஒவ்தவாரு  கவலுக்கும் 

த ாடங்கு பிட்டும் முடியும் பிட்டும் ன னவ. குறினக மு ன்னமக் 

கடினகயிலிருந்து வருவதில்னல. 

Asynchronous data- 

ஒத்திணசயாத் தகவல்: கவல் ஒழுங்கற்ற இனடதவளிகள் 

தசல்லுமாறு அனமயும். 

Attack director-an electro mechanical analogue computer. 

தாக்குஇயக்கி:மின் எந்திர முனறயில் இயங்கும் ஒப்பு னமக் 

கணிப்தபாறி, 



Attenuation equalizer-a corrective network. 

பசறிபவாடுங்குசமனாக்கி:ஒரு திரு ்தும் வனலயனமவு. 

Attribute-a data item having extra information about a variable: eg 

action attribute. This information modifies the function of the 

tag. இயல்பு : ஒரு மாறிக்குரிய தசய்தினயக் தகாண்டுள்ள 

 கவல் இனம்: எ.டு தசயல்இயல்பு, முக இயல்பு, இ ் கவல் 

ஒட்டின் னவனலனய மாற்றவல்லது. 

Attribute, kinds of - 

பை்பு வணககள் : 1. அகலப்பண்பு, 2. கனரப்பண்பு, 3. அனன ்து 

இனடதவளிப்பண்பு, 4. நுண்ணனற ்திண்டுப் பண்பு. 

Audio cassette recording - a common serial access mass storage 

method 

நகட்புப் நபணைப்பதிவு : ஒரு தபாதுவான த ாடர ்னபரளவுச ்

னசமிப்புமுனற. 

Audio conferencing - 

நகட்புக்கூட்டம் : னவறுபட்ட இடங்களிலுள்ள மக்களுக்கினடனய 

நனடதபறும் கூட்டம்; த ானலனபசி மூலம் த ாடரப்ு தகாள்ளு ல். 

Audit - the operations developed to confirm the evidence regarding 

authenticity and validity of the data in a system. 

தைிக்ணக : ஒரு த ாகுதியி லுள்ள  கவலின் நம்புனக 

முனறனம பற்றிய சான்னற உறுதி தசய்யும் தசயல்கள். 

Augment - to increase a quantity so as to bring it to a required value. 

உயரத்்தல் : னவண்டிய மதிப்புக்கு ஓர ்அளவின் மதிப்னப 

னமம்படு ் ல். 

Authoring language - a programming language used for authors of 

computer based learning materials. 

ஆசிரிய பமாழி : நிகழ்நிரலாக்கும் தமாழி. கணிப்தபாறிப் 

தபாருள்கனள அறிய ஆசிரியரக்ளுக்குப் பயன்படுவது. 

Auto answer - the ability of a modem to answer automatically 

incoming phone calls. 

தன்விணட: உள்வரும் அனழப்புகளுக்கு ்  ானாக 

வினடயளிக்கும் இருபண்புச ்தசயலியின் திறன் 

Autocode - the processing of using a computer to convert 

automatically a symbolic code into a machine code. 

தற்குறிமுணற : குறிபாடுள்ள ஒரு குறிமுனறனய எந்திரக்குறி , 



முனறயாக ்  ானாக மாற்றும் முனற. இன க் கணிப்தபாறி 

தசய்யும். 

Auto-correct option - 

தாநன திருத்தும் விருப்பம் : இது மிகவும் 

பயனுள்ளது.தபாதுவாக நிகழும் எழு ்துப் பினழகனள நீக்குவது. 

Auto format sheet - a facility of starcalc keeping to format the 

worksheet with different predefined styles and colours. 

தன் படிவணமப்புத் தாள் : ஸ்டாரக்ால்கின் வசதியகம். முன்னனர 

உறுதிதசய்  னவறுபட்ட பாணிகனளயும் நிறங் கனளயும் 

தகாண்டு னவனல ் ானளப் படிவனமக்க உ வுவது. 

Automatic carriage - a mechanism to feed continuous paper thro a 

printing device. 

தானியங்கு உருணள : அசச்ியற்றும் கருவியனமப்பு வழியாக ் 

த ாடரச்ச்ியாக ்  ானளச ்தசலு ்தும் தபாறிநுட்பம். 

Automatic character recognition - 

தானியங்கு உரு அறிதல் : எண்தணழு ்து ்  கவல்கனள 

அறிவ ற்குரிய த ாழில்நுட்பம். 

Automatic data processing - 

தானியங்கு தகவல் முணறயாக்கல் :  ானியங்கு கருவியினால் 

நனடதபறுவது. 

Automatic indexing - a selection of keywords from a document by 

computer as index entries. 

தானியங்கு பபாருளணடவு : கணிப்தபாறி ஓர ்

ஆவண ்திலிருந்து திறவுசத்சாற்கனளப் தபாருளனடவுப் 

பதிவுகளாக ் ன ரந்்த டு ் ல். 

Automatic programming - preparation of machine language 

instructions by means of a computer. 

தானியங்குநிகை் நிரலாக்கல் : கணிப்தபாறி மூலம் எந்திர 

தமாழி ஆனணக் குறிப்புகனள ்  யாரி ் ல். 

Automatic semantics - a technique of describing a particular 

programme; the description is an attempt to prove that a programme 

is fault free. 

தானியங்கு பசாற்பபாருளியல் : குறிப்பிட்ட திகழ்நிரல் கூற்னற 

வண்ணனன தசய்யும் நுட்பம். ஒரு நிகழ்நிரல்  வறு. நீங்கியது 

என்பன  தமய்ப்பிக்கும் முயற்சினய இது. 



Auto monitor - a debugging computer program instructing a computer 

to make a record of its own operations. 

தானியங்கு கை்காைிப்பி : பினழ நீக்கும் கணிப்தபாறி 

நிகழ்நிரலாக்கல். இதில் கணிப்தபாறி  ன் தசயல்கனள ்  ானன 

தசய்யுமாறு ஆனணக் குறிப்பு வழங்கப்படும். 

Auto-spelling correction - 

தானியங்கு எழுத்துப் பிணை திருத்தம் : இது  வறான எழு ்துப் 

பினழகனள நீக்கும் முனற. 

Auxiliary devices - துணைக் கருவியணமப்புகள் : இனவ காந் ப் 

பரப்புள்ள பதிவு தசய்யும் கருவியனமப்புகள். அனவ 

பின்வருமாறு 1) வன்வட்டுகள், எச.்டி.டி. 2) தமன்வட்டுகள், 

எஃப்.டி.டி. 3) தநருக்க வட்டுகள், சி.டி.டி. விரிவு 

அவ்வப்பதிவுகளில் காண்க. Availability - the computer devices 

being ready for use. 

பயனுணடணம : பயன்படு ்துவ ற்குக் கணிப்தபாறிக் கருவிகள் 

அணியமாய் இரு ் ல். 

Avl tree - a binary research tree. 

ஏவிஎல் மரம் : இரும ஆராய்வு மரம். 

B 

Back button - 

பின் பபாத்தான் : ஒரு தசலு ்தும் தபா ் ான். 

Backing - 

வணள பபாருள் :ஆக்னசடு பூசன்சச ்சுமந்து தசல்லக் காந்  

நாடாவிலுள்ள தநகிழ்தபாருள். 

Backing storage - 

வணள நசமிப்பு : பருமச ்னசமிப்பு. 

Background attribute - 

பின்னைி இயல்பு : ஒரு பக்க ்தின் பின்னணியாக ஒரு பட ்ன  

இ ன்மூலம் காட்டலாம். 

Background noise - 

பின்னைி இணரசச்ல் : நுண் முனறயாக்கி தசயல்படும் 

தபாழுது, குறுக்கிடும் அனலக்கழிவு. வழக்கமாக இது 

புற ்திலிருந்து வரும்  கவல். 



Band - 

பட்ணட : 1) வட்டப் பதிவு ் ட்னட ் த ாகுதி. எ-டு காந்  உருனள 

வட்டு. 2) அனல வரினச. 

Bandwidth - 

அணல வரிணச : தசலு ்து வழியில் உண்டாகும்  கவல்களின் 

அதிரத்வண் எல்னல. இது அதிகமாக அதிக மாக  ் கவல் 

த ாடரப்ு ் திறனும் அதிகமாகும். அலகு ஒரு வினாடிக்கு 

இ ் னன தமகாபிட்டுகள் (mbps) 

Barcoding - 

பட்ணடக்குறி முணற : இதில் னவறுபட்ட  டிமனும் இடமும் உள்ள 

சிறு பட்னடகள், அனடப்பங்கள், வில்னலகள் மு லியனவ 

அசச்ிடப்படும். இனவ ஒளிப் படிப்பானால் படிக்கப்பட்டு 

மின்துடிப்புகளாக மாற்றப்படும். பனடக் னகாலங்கள் 

 னி ் ன்னம வாய்ந் னவ. நன்கு திட்டப்படு ் ப்பட்டிருக்கும். 

எ.டு மளினகப் தபாருள். இது 10 இலக்கக் குறினம 

தகாடுக்கப்பட்டிருக்கும்; தபாருளின் ஒவ்தவாரு 

தகாள்கல ்திலும் இருக்கும். 

Barrel printer - 

உருணள அசச்ியற்றி : கணிப்தபாறி அசச்ியற்றி இதில் உருக்கள் 

த ாகுதி முழுதும் வினரவாகச ்சுழலும் உருனள வழியாகச ்

தசல்லும். 

Base - 

அடிஎை் : எண்முனறயில் பயன்படும்  னிக்குறிமுனறயுள்ள 

எண், சுழியில் த ாடங்கும் அடிஎண் 2 என்பது 0.1 ஆகிய இரு 

எண்கனளக் தகாண்டது. 

Base band - 

அடிவரிணச :  கவல்; குரல் ஒலி தகாண்டது.  base language - 

அடிப்பணட பமாழி : குனறந்  அளவு வசதிகனளக் தகாண்டது. 

த ாடக்க ்  கவல் வனககள், எளிய தசயல்கள், கட்டுப்பாட்டு 

அனமப்புகள். 

Basic, beginners all-purpose symbolic instruction code - 

நபசிக் : த ாடக்க நினலயடுக்குக்குரிய அனன ்து னநாக்க 

குறிபாட்டுக் கட்டனளக் குறிமுனற. ஓர ்உயர ்நினலக் 

கணிப்தபாறி தமாழி, வல்லுநர ்அல்லா வரக்ளும் இன  

எளி ாகக் னகயாளலாம். 



Basic concepts - 

அடிப்பணடகருத்துகள் : கணிப்தபாறி பின் வரும் நான்கு 

கரு ்துகள் அடிப்பனடயில் அனமந் து. 1) சிக்கல், 2 விதிமுனற, 3) 

விதி முனறப் படம் 4 நிகழ்நிரல் தமாழி. 

Basic software - 

அடிப்பணட பமன்பபாருள் :  கவல் முனறயாக்கு 

வன்தபாருனள வடிவனமப்பதில் பயன்படும் தமன் தபாருள்கள். 

Basic units - 

அடிப்பணட அலகுகள் : கணிப்தபாறியின் அடிப்பனட அலகுகள் 

பின் வருமாறு உட்பலன், 2) னமயசத்சலகம் அலகு கட்டுப்பாட்டு 

அலகு), 3) நினனவக அலகு, 4) தவளிப்பலன் அலகு. விளக்கம் 

அவ்வப்பதிவுகளில் காண்க. 

Batch - 

பதாகுதி : இனங்கள்,பதிவகங்கள், ஆவணங்கள் ஆகியவற்னறக் 

தகாண்டது. இது ஒரு  னி அலகாக முனறயாக்கப்படும். 

Batch processing - 

பதாகுதி முணறயாக்கல் :  கவல்கனள முனறயாக்கும் 

ஒருவனக முனற. இதில் நடவடிக்னககள் த ாகுதி த ாகுதியாக 

ஒருங்கு னசர  ்திரட்டப்படும். கணிப்தபாறியால் இயக்கப்படுவது 

எ-டு  னிப்பட்ட பணிகனளச ்தசய் ல். 

Beat - 

விம்மல் : ஒர ்ஆனணக் குறிப்னபச ்தசயல்படு ்துவன ாடு 

த ாடரப்ுள்ள அலகு னநரம் னமய முனறயாக்கியின் நிகழ்நிரல் 

கட்டுப்பாட்டுக் கருவியில் இக்குறிப்பு இருக்கும். 

Begin - 

பதாடங்கு : ஆல்கல் தமாழிக் கூற்று. ஒரு த ாகுதி 

த ாங்குவன ச ்சுட்டிக் காட்டுவது. இ ்த ாகுதியின் மாறியில் 

இது இருக்கும். Endமுடி என்பதும் இதில் அடங்கும். 

Bemchmark - 

நிணலக்குறி : னவறுபட்ட கணிப்தபாறிகளுக்கு அளிக்கப்படும் 

ஆய்வு. அவற்றின்  கவல் முனறயாக்கும் திறன்கனளயும் தசயல் 

வினரனவயும் ஒப்பிடப் பயன் படுவது. 

Tag - 

நபபராட்டு : இது பாட எழு ்ன  வழக்க ்திற்கு மாறாகப் 

தபரி ாகக் காட்டுவது. எப்தபாழுதும் இது முடிவு தபரிய 

ஒட்னடாடு பயன்படு ் ப்படும். எ-டு. 



<big> happy new year</big> இது பின்வருமாறு தினரயில் 

த ரியும். 

Нарpy new year 

Bgcolour attribute - பின்னைி நிற இயல்பு: உடல் ஓட்னடாடு இது 

னசரந்்து ஒரு பக்க ்திற்குரிய பின்னணி நிற ்ன ச ்

சுட்டிக்காட்டும். Bg-back ground- பின்னணி. 

Bharat bhasha - பாரத் பமாழி : மாய்ட் (mat) 

நாஸ்கம் (nassagom) ஆகிய இரண்டு அனமப்புகளும் 

தமன்தபாருள், வன்தபாருள் துனறகள் சாரந்் னவ. பார ் தமாழி 

என்னும் திட்ட ்ன  ் த ாடங்கியுள்ளன. ஆங்கிலம் 

னபசா வரக்ளுக்காக வகுக்கப்பட்ட திட்டம். வட்டார தமாழிகளில் 

கணி ் னல வளரப்்பன  னநாக்கம் (1998). 

Bill gates - பில்நகட்ஸ் : அதமரிக்க னமக்னராசாப்ஃட் 

நிறுவன ்தின்  னலவர.் கணிப்தபாறிக் னகாடீஸ்வரர.் கணிப் 

தபாறி ்துனறயில் தமன்தபாருள் உருவாக்குவதில் ஒரு தபரும் 

புரட்சினய உண்டாக்கியவர.் எ-டு விண்னடாஸ். இனணய 

வளரச்ச்ியிலும் இன்று அதிக நாட்டம் தசலு ்திவருகிறார.் 

 

பில் னகட்ஸ் 

Bin - குதிரகம் : காந்  நாடா நினனவகம். இதில் ஒனர 

த ாகுதியாகக் காந்  நாடாக்கள் அனமந்திருக்கும். 

Binary arithmetic - arithmetic done with binary numbers, 0,1. The 

addition of binary numbers is the basis of binary arithmetic done by the 

arithmetic and logic unit of a microprocessor. இரும 

எை்கைிதம் : 0, 1 என்னும் இரும எண்களால் நனடதபறும் 

எண்கணி ம். எல்லா இரும எண்கணி  அடிப்பனட இரும எண் 

கூட்டனல. இது நுண்முனறயாக்கியின் எண்கணி  முனறனம 

அலகலால் தசய்யப்படுவது. 

Binary arithmetic, components of - இரும எை் கைிதத்தின் 

பகுதிகள் : 1) நிரப்பு குறி மானம், 2) மாற்றல், 3) குறிப்பிட்ட 

விரிவு, 4) தபருக்கல். தபாதுவாக, இக்கணி ம் எண்முனற 

சாரந்் து. 

Binary cell - இரும நுை்ைணற : கணிப்தபாறி நினனவக ்தின் 

அடிப்பனட அலகு 1, 0 எண்கனளச ்னசமி ்து னவக்க வல்லது. 

https://ta.wikisource.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D:%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B1%E0%AE%BF_%E0%AE%85%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BF.pdf


Binary code - இரும குறிமுணற : கணிப்தபாறி பயன்படு ்தும் 

வனகயில் எண்கள் இரும எண் த ாகுதிகளாக ் த ரிவிக்கப் 

படுவது. 

Binary digit number - இரும இலக்கம் : இரும எண் முனறயில் ஓர ்

எண்னண ் (010) த ரிவிக்கப் பயன்படும் 0, 1 இலக்கங்கள். 

Binary operation - இருமச ்பசயல் : இரும எண்கணி ச ்தசயல். 

இதில் இரு தசயலிடங்கள் பயன்படும். 

Biobreak - கழிவணற பசல்லுதல். 

Bistable storage device - இரு நிணலச ்நசமிப்புக் 

கருவியணமப்பு : இனவ கணிப்தபாறியிலுள்ள நுண்ணனறகனள 

வடிவனமப்பது. 

Binary numbers - இரும எை்கள் : இடக்குறி மான ்ன ப் 

பயன்படு ்தி இனவ உண்டாக்கப்படுபனவ எ-டு 10111. இரும 

எண்முனறயில் 2 இன் மடங்குகள் த ாகுதிகளாகப் 

பயன்படுகின்றன. 

Bit - a binary digit, 0,1, the basic unit of information in computer and a 

contraction of binary digit. இருமி: இரும இலக்கம், 0, 1.  கவலின் 

அடிப்பனடயலகு. Binary digit. என்ப ன் சுருக்கம். ஒ.byte. 

Bit matrix - a two-dimensional array in which each element is equal to 

0, 1. இருமியைி : ஒர ்இரு பரும தநடுவரினச இதில் ஒவ்தவாரு 

கூறும் எண் 0 அல்லது l க்குச ்சமம். 

Bit pattern - the sequence of 0s and 1s in a binary word. இருமிக் 

நகாலம் : ஓர ்இருமச ்தசால்லில் 0, 1 என்னும் எண்கள் இருக்கும் 

வரினச முனற. 

Bit rate - the speed in bits per second unit kbps, mbps. இருமி 

வீதம் : ஒரு வினாடியில் உண்டாகும் இருமிகளின் வினரவு அலகு 

ஒரு வினாடிக்கு இ ் னன கினலா இருமிகள், ஒரு வினாடிக்கு 

இ ் னன தமகா இருமிகள். 

Blaise pascal (1623-1662) - the 17th century scientist who developed 

the mechanical calculator. 

பிளாய்சி பாஸ்கல் (1623-1662) : 17ஆம் நூற்றாண்டு 

அறிவியலார,் எந்திரக் கணிப்பானன அனம ் வர.் Blamestorming 

- குழுக்கலந்துணரயாடல் 

Blank - பவற்றகம் : தபாருளற்ற  கவலிடம். 



Blast - பவடிப்பு : இயக்கக் னசமிப்பின்தபாழுது ஒரு கணிப்தபாறி 

நிகழ்நிரலின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து நினனவகப்பகுதிகனள 

விடுவி ் ல். இ னால் ஏனனய நிகழ்நிரல்களின் மறு 

ஒதுக்கீட்டிற்கு இப்பகுதிகள் கினடக்கும். 

Block - a group of information units considered as a single unit, eg. 

Records, words and characters. பதாகுதி: ஒரு  னி ் 

த ாகுதியாகவுள்ள  கவல் அலகுகளின் த ாகுதி. எ-டு 

பதிவகங்கள், தசாற்கள், உடுக்கள். 

Block data - a statement in fortran. பதாகுதித் தகவல் : பாரட்்ரான் 

தமாழியிலுள்ள கூற்று. 

Block diagram - the diagramatic representaion of any system: eg. 

Computer programme. பதாகுதிப்படம் : கட்டப்படம் ஓர ்

அனமப்பின் படக்குறியீடு. எ-டு கணிப்தபாறி நிகழ்நிரல். 

Blocking - the grouping of individual records into blocks to achieve a 

greater efficiency for input / output 

operators. பதாகுதியாக்கல் : உட்பலன்/தவளிப்பலன் 

தசயல்களின் தபரும் பயனுறுதிறனனப் தபற  னிப் 

பதிவகங்கனள ஒன்று னசர ்் ல். 

Block mark - a special character indicating the end of a 

block. பதாகுதிக்குறி : ஒரு த ாகுதி முடிவன க் குறிக்கும்  னி 

உரு. 

Board - பலணக : வினரப்பான காப்புப் தபாருள் தகாண்ட பலனக. 

இதில் ஒருங்கினணந்  சுற்று தபாருந்தி இருக்கும். 

Bob franhston - பாப் பிராங் கஸ்டன் : 1979-இல் ஆப்பிள் 

கணிப்தபாறிக்காகக் காட்சிக் கணிப்பானனப் புனனந் வர.் 

Body tag - உடல் ஒட்டு : இ ன் இயல்னபப் பயன்படு ்திப் 

பின்னணி நிற ்ன  மாற்றலாம், புதிய பட ்ன ச ்னசரக்்கலாம். 

Boolean algebra - a shorthand way of writing complex combination of 

logical statements either false or true. It was developed by george 

boole, a 19th century mathematician. பூல் 

இயற்கைிதம் : உண்னம அல்லது  வறான முனறனமக் 

கூற்றுகனள அரிய முனறயில் சுருக்கி எழுதும் வழி. 19 ஆம் 

நூற்றாண்டில் வாழ்ந்  கணக்கறிஞர ்பூல் என்பவரால் 

உருவாக்கப்பட்டது. 

Boolean operator - a logic function: eg and. 



பூல் பசயலி : ஒரு முனறனமச ்சாரப்லன் எ-க. உம். 

Boolean search - a search for selected information expressed by and, 

or and not functions. 

பூல் நதடல் : த ரிவு தசய்ய னவண்டிய  கவனல ் ன டிக் 

காணல், மற்றும், அல்லது, இல்னல என்னும் சாரப்லன்களால் 

த ரிவிக்கப்படுவது. 

Boot - the mode of loading an operating system from a magnetic disk 

into a computer's memory. 

பபாதி ஏற்றல் : காந்  வட்டிலிருந்து கணிப்தபாறியின் சுனம 

ஏற்றும் முனற. ஓர ்இயங்கும் அனமப்பில் இது நனடதபறுவது. 

Bootstrap button - otherwise known as boot button. The first button 

pressed to turn on a computer. It causes the operating system to be 

loaded into memory. 

புணதமிதிநாடா பபாத்தான் : னவறுதபயர ்புன மிதி தபா ் ான். 

கணிப்தபாறினய இயக்க மு லில் தகாடுக்கப்படும் தபா ் ான். 

இயங்கு அனமப்பில் நினனவகம் ஏறி அமரச ்தசய்வது. 

Bootstrapping - பபாதிநயற்றல். Boot. 

Border attribute - this attribute specifies the thickness of the border 

around the table. 

கணரப்பை்பு : இப்பண்பு கனரயின்  டிமனனக் குறிப்பது கனர 

அட்டவனணனயச ்சுற்றி அனமந்திருக்கும். 

Borrow - a carry signal arising a subtraction when the difference 

between digits is less than zero. 

கடன் வாங்கல் : இது ஒரு தகாண்டுதசல் குறினக. 

இலக்கங்களுக்கினடனய னவறுபாடு சுழிக்குக் குனறவாக 

இருக்கும் தபாழுது கழி ் லில் ன ான்றுவது. 

Box - a flow chart symbol representing the logical unit of a system or 

program. 

பபட்டி - வழிமுனறப்படக் குறியீடு. ஓர ்அனமப்பு அல்லது 

நிகழ்நிரலின் முனறனமயலனகக் குறிப்பது. 

Brainware - அறிவுப்பபாருள்: நிகழ் நிரல் சாரந்் து 

Branch - a portion of a network having one or two more terminal 

elements in series. Otherwise known as arm. பிரிவு : ஓர ்



வனலயனமப்பின் பகுதி த ாடரவ்ரினசயில் ஒன்று அல்லது 

இரண்டு முனனக் கூறுகனளக் தகாண்டிருக்கும். னவறு தபயர ்

னக. 

Branching - selection of one or two more branches under the control of 

a computer programme, a fundamental control 

structure. பிரிதல் : கினள ் ல். ஒரு கணிப்தபாறி நிகழ்நிரலின் 

கட்டுப்பாட்டிலுள்ள ஒன்றுக்கு னமற்பட்ட கினளகனள ் 

ன ரந்்த டு ் ல். ஓர ்அடிப்பனடக் கட்டுப்பாட்டு அனமப்பு. 

Branching, kinds of - பிரிதல் வணககள் : 1) இருவழிப் பிரிதல்: ஒரு 

வினானவக் னகட்டு வினட 'ஆம்', 'இல்னல' என்று வருவ ாக 

னவ ்துக்தகாள். வினடனயப் தபாறு ்துக் கினடக்கக் கூடிய இரு 

வழிகளில் ஒன்றுக்குச ்தசல். 2) பல்வழிப் பிரிதல் : சில 

வினாக்களுக்கு 'ஆம்' அல்லது 'இல்னல' வினட இராது. எ-டு 

இசச்ிறுவனின் அகனவ என்ன? இ ற்குரிய வினட பல முழு 

எண்களால் ஒன்றாக இருக்கும், வினடனயப் தபாறு ்து, 

னவறுபட்ட பல கணிப்பீடுகனளச ்தசய்ய னவண்டும். இ ற்கு 

னவறுபட்ட வழிகளில் தசல்ல னவண்டும். 

<br>tag-பிஆர் ஒட்டு : இது வரிமுறினவ உண்டாக்கப் 

பயன்படுவது. பா. Tags. 

Brain - மூணள : ஒரு நிகழ்நிரல் தமன்தபாருளக ் ால் 

உருவாக்கப்பட்டது. னகாப்புகள் இனடயப் (தவப்) பக்கங்கள், 

அனடவுகள் ஆகியவற்னற அனடக்கப் பயன்படுவது. 

Branch instruction - the instruction making the computer choose 

between alternative sub-programmes. பிரிவு 

ஆணைக்குறிப்பு : மாற்று ் துனண நிகழ்நிரல்களுக்கினடனய 

ஒன்னறக் கணிப்தபாறி ன ரந்்த டுக்குமாறு தசய்யும் குறிப்பு. 

Break - an interruption of a transmission. முறிவு : ஒரு  கவல் 

தசலு ்துனக ்  னடப்படல். 

Break contact - the contact of a switching device opening a circuit 

upon the operation of the device. முறிபதாடர்பு : தசாடுக்கு 

கருவியனமப்பின் த ாடரப்ு. இது தசயற்படும் கருவியனமப்பின் 

மின்சுற்னற ் திறப்பது. 

Breakpoint - a port in programme. Here the instructor digit enables a 

programmer to interrupt the run by external 

intervention. முறிநிணல : ஒரு நிகழ்நிரல் நினல. இங்கு ஆனணக் 

கட்டனளக் குறிப்பு இலக்கம் ஓட்ட ்ன  ்  னடதசய்ய 



நிகழ்நிரலடுக்கு உ வும். இது புறக்குறுக்கீட்டினால் 

நனடதபறுவது. 

Bridgeware - either software or hardware aids. இணைப்புப் 

பபாருள் : தமன் தபாருள் அல்லது வன்தபாருள். 

Broad band technology - அகல்வரிணசத் பதாழில் நுட்பம் : உயர ்

அதிரத்வண்கள் பற்றிய த ாழில் நுணுக்கம். இனணய ்திற்கு 

உயர ்அகல் வரினச வழங்குவதில் நான்கு முனறகள் உள்ளன. 

1)  ற்தபாழுதுள்ள தசம்பு அல்லது ஒளி இனழக் த ானல னபசிக் 

கம்பிகள் வழியாக புதிய த ாழில் நுட்பமான இலக்க உறுப்பினர ்

வழினயப் (dsl) பயன்படு ் ல். 

2) இலக்க அனன ்து வழிக் கம்பிகள் வழியாக அனுப்புவது (isdn). 

3) கம்பிவட ் த ானலக்காட்சி வழியாக அனுப்புவது. 

4) னநரடியாக வீட்டிற்கு (dth) அனுப்பு ல். இ ற்குச ்தசயற்னக 

நிலாக்கள் பயன்படு ல். இவற்னற ்  னியார ்வட்டு 

உணரியுடன் இனண ் ல். அகல்வரினச வழியாக ்  கவல், 

குரல், காட்சி ஆகியனவ தசல்பனவ. 

Broadcast - simultaneous transmission of information to a member of 

terminals. 

தகவல் பரப்பு : பல முனனயங்களுக்கு ஒனர சமயம்  கவல் 

தசல்லு ல். 

Browsing - finding information in internet at random. 

நமய்தல் : இனணய ்தில்  கவனல னமனலாட்டமாகப் பார ்் ல். 

Browser- நமய்வி : னமய் னலச ்தசய்யும் ஒரு  னிநிகழ் நிரல். 

இ ன்மூலம் வனலயனமவிலிருந்து  கவனல ் ன டிக் 

கண்டுபிடிக்கலாம். இது இரு வனக: 1) இனணய ஆராய்வி, இது 

விண்னடாஸ் 98 இன் ஒரு பகுதி. 2) வனலக் காட்சிச ்தசலு ்தி. இது 

பரவலாக உள்ளது. 

Bubble memory - the computer memory. In this memory the presence 

or absence of a magnetic bubble in a localised region of a thin 

magnetic film shows 1 or 0. 

குமிழி நிணனவகம் : கணிப் தபாறி நினனவகம். இதில் ஒரு 

தமல்லிய காந் ப் படல ்திலுள்ள உள்ளிடப் பகுதியில் 



காந் க்குமிழி உள்ள ா இல்னலயா என்பன  1 அல்லது 0 

என்னும் எண் காட்டும். 

Budgetting - the process of allocating resources to a particular 

development. 

பாதீடுபசய்தல் : ஒரு குறிப்பிட்ட வளரச்ச்ிக்கு வளங்கனள 

ஒதுக்கும் முனற. 

Buffer - a device connected between two other devices in order to 

strengthen a signal: eg. Buffer in microprocessor. 

தாங்கணமவு : னவறு இரு கருவியனமப்புகளுக்கினடனய உள்ள 

கருவியனமப்பு. இ ன் னவனல குறினகக்கு வலுவூட்டு ல். எ.டு. 

நுண்முனறயாக்கியிலுள்ள  ாங்கனமவு. 

Buffer zone - an area of main memory set aside for temporary storage. 

 ாங்குமண்டலம் : மு ன்னம நினனவகப் பகுதி;  ற்காலிகச ்

னசமிப்பிற்காக உள்ளது. 

Bug - an error in a computer programme. 

பினழ : ஒரு கணிப்தபாறி நிகழ்நிரலிலுள்ள  வறு. ஒ. Virus. 

உணரவ்ி : இயக்கம், தவப்ப நினல, க னவ ் திற ் ல் மூடு ல் 

மு லியவற்னற அளக்கப் பயன்படும் கருவியனமப்பு. 

A device to measure movement, temperature and closing and 

opening of door. 

Building block - a circuit having a particular function: eg. Flip-flop. 

கட்டுத ாகுதி : குறிப்பிட்ட னவனலயுள்ள எழுவிழு கருவி. 

Bullets - தபாழிவுகள் : இனவ முக்கியக் குறிப்புகனளயும் 

தசய்திகனளயும் பட்டியலிடப் பயன்படும். 

Burster - an off-line device in a computer to separate the continuous roll 

of paper in a printer into individual sheets. 

பிரிப்பி : கணிப்தபாறி ் த ாகுதியிலுள்ள னமயக் தசயல 

க ்தின் கட்டுப்பாடு இல்லாமல இயங்கும் கருவியனமப்பு. ஓர ்

அசச்ியற்றியில் சுழலும் த ாடர ்சுருள் ானள ்  னி ் 

 ாள்களாகப் பிரிப்பதும்  ாளில் உள்ள துனளகள் வழியாகப் 

பிரிப்பது நனடதபறும். 

Bus - an electrical route along which data flows. 

னபாக்குவாய் :  கவல் தசல்லும் மின் வழி. 



Bus driver - a specially designed integrated circuit in a computer 

system. It ensures that data from the microprocessor is in a form suitable 

for tansmission along a data bus. 

னபாக்குவாய் இயக்கி : ஒரு கணிப்தபாறி ் த ாகுதியிலுள்ளது; 

சிறப்பாக வடிவனமக்கப்பட்ட ஒருங்கினணச ்சுற்று. ஒரு  கவல் 

னபாக்குவாய் வழியாக நுண்முனறயாக்கியிலிருந்து  கவல் 

தசல்வ ற்குரிய வடிவ ்ன  உறுதிதசய்வது. 

Buses, standard - திடடப் னபாக்குவாய்கள் : இனவ மின்னணுப் 

பகுதிகனள இனணக்க உ வும். பயனாளி இவற்னற 

விற்பனனயாளரிட மிருந்து வாங்கலாம். 

Business computer - a personal computer. த ாழில் கணிப்தபாறி : 

 னியாள் கணிப்தபாறி. 

Bus network - a popular communication system between 

computers. னபாக்குவாய் வனலயனமவு : 

கணிப்தபாறிகளுக்கினடனய உள்ள மிகப்பரவலான  கவல் 

த ாடரம்ுனற. 

Button - this is the simplest of the controls used in forms. In html it is used 

to indicate that the user has finished a current form and he can take up 

something further. It is of many kinds: ok, cancel buttons. 

பபாத்தான் : படிவங்களில் பயன்படும் மிக எளிய 

கட்டுப்பாடுகளில் ஒன்று. எசட்ிஎம் எல்லில் நடப்பிலுள்ள 

படிவ ்ன  முடி ்து னமற்தகாண்டு ஏ ாவது ஒன்னறப் பயனாளி 

எடுக்கின்றாரா என்பன க் காட்டுவது. வனக பல. எ-டு சரி, நீக்கு, 

தபா ் ான்கள். 

Buzzword - அருஞ்பசால் : புரியாக் கனலச ்தசால். 1960இல் 

ஹனிதவல் என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது. கணிப்தபாறி 

இயலில் இது னபான்ற தசாற்கள் பல உண்டு. 

Bypass capacitor - а capacitor connected in a circuit to divert an 

unquoted signal: eg a carrier wave in a radio receiver. 

புறவழி மின்நதக்கி : ன னவயில்லா  குறினகனய விலக்க ஒரு 

மின்சுற்றில் இனணக்கப்படுவது. எ-டு ஒரு வாதனாலிப் 

தபறுங்கருவியிலுள்ள ஊரத்ியனல. 

Byte, b - a group of binary digits. It is run generally used for a 8 bit word 

moved around as a single unit of data in a computer system. 

இருமித்பதாகுதி, பி : இரும இலக்கங்களின் த ாகுதி. 8 இருமிச ்

தசால்னலக் குறிக்கப் தபாதுவாகப் பயன்படுவது. ஒரு 



கணிப்தபாறி ் த ாகுதியில் ஒரு  னிச ்தசய்தி அலகாக நகரந்்து 

தசல்வது. 

C 

C - a high level programming language, developed by bell labs for 

writing system software. It was designed for use by professional 

programmers. 

சி - தபல் ஆய்வகங்கள் உருவாக்கிய உயரந்ினல நிகழ்நிரல் 

தமாழி. அனமப்பு தமன்தபாருள் எழு ப் பயன்படுவது. த ாழில் 

நினல நிகழ்நிரலால் பயன்படுவ ற்கு ்  குந் வாறு 

வடிவனமக்கப்பட்டது. 

C character set - a c element. This set contains the following. 

சி உருத் பதாகுதி : சி யின் கூறு. இதிலுள்ளனவ பின்வருமாறு: 

தபரிய எழு ்துகள்: 

a,b,c,d,e,f,g,h,\,j,k,i,nm, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z 

சிறிய எழு ்துகள்: 

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,0,p,q, r,s,t, u,v,w,x,y,z இலக்கங்கள்: 

0,1,2,3,4,5,6,7,8, 9, 

குறிகள்: 

• + \ | " ( = | { # ) ~ ; } / % - [, ?^ - ]'. & blank 

C constants, kinds of - சி மாறிலிகளின் வணககள் :இனவ 

பின்வருமாறு. 

1) உருவணக: உருமாறிலி, சரமாறிலி 

2) எை் வணக: முழு எண் மாறிலி, தமய்மாறிலி 

3) முழுஎை் மாறிலி: குறியற்றது, நீண்டது, குறுகியது. முழு எண் 

4) பமய்மாறிலி: மி ப்பது, இரட்னட 

C language, elements of - சி பமாழியின் கூறுகள் : இனவ 

பின்வருமாறு: 

1) சி உரு ்த ாகுதி 2) சி மாறிலிகள் 3) விடுபடு வரினச 4) சி 

மாறிகள் 5) த ாடங்கு ல் 6) தசயலிகள் 7) னசமகச ்சாரப்லன்கள் 

8) எண்கணி ச ்தசயல்கள் 9)  கவல் வனக மாற்றல் 10) எண் 

கணி க் கூற்றுகள். 

C programme, sections of - சி நிகை்நிரலின் பகுதிகள்: இனவ 

பின்வருமாறு 1)  னலப்புப் பகுதிகள் 2) எழு ்து அறுதியிடும் 

பகுதி 3) ஆனணக் குறிப்புப் பகுதி. இம்மூன்றின் விரினவ 

அவ்வப்பதிவில் காண்க. 



C programme,steps in - சி பமாழியின் படிகள் : 1) 

உருவாக்கல்/பதிப்பி ் ல் 2)த ாகு ் ல் 3)இனண ் ல் 4) 

நினறனவற்றல். 

C variables - சி மாறிகள் : தமாழி ் த ாடரப்ாகப் பயன்படுபனவ. 

மூன்று எண்களின் சராசரினயக் காண்ப ாகக் தகாள்னவாம். 

இம்மூன்று எண்களும் உட்பலன், சராசரி, தவளிப்பலன். 

மூன்று எண்கள் → கணிப்தபாறி → சராசரி. இ ற்குரிய 

பணினயக் கணிப்தபாறி உரியமுனறயில் தசய்யும். A, b, 

c னசமிப்பு இடங்களாக இருக்கட்டும். வினளபயன் d இல் 

னசமிக்கப்படும். இங்கு a, b, c, d என்பனவ மாறிகள். நினனவக 

இடப்தபயனர மாறி எனப்படும். 

Cache - a small fast storage buffer integrated in the central processing 

unit of some large computers. 

மணறவிடம் : இது சிறியதும் வினரவு உள்ளதுமான 

னசமிப்பு ் ாங்கனமவு. சில தபரிய கணிப்தபாறிகளின் னமயச ்

தசயலக ்ன ாடு இனணந்திருக்கும். 

Cache memory - a high speed buffer memory found between 

processor and main memory. மணறவிட நிணனவகம் : உயர ்

வினரவு ்  ாங்கனமவு நினனவகம், முனறயாக்கிக்கும் 

மு ன்னம நினனவக ்திற்கும் இனடனய காணப்படுவது. 

Calculator - a common data processing device to carry out logic and 

arithmetic operations. It has a limited programming ability. 

கைிப்பான் : முனறனம மற்றும் எண்கணி ச ்தசயல்கனளச ்

தசய்யப் தபாதுவாகப் பயன்படும் மின்னணுக் கருவியனமப்பு. 

இ ற்கு வனரயனறயுள்ள நிகழ்நிரல் திறனன உண்டு. 

Calculation - கைக்கீடு : எண் கணக்குகனளக் குறிப்பது. 

Call - a keyword within a programme instructing a computer to start on 

another routine. 

அணைப்பு : நிகழ்நிரலிலுள்ள திறவுசத்சால் மற்தறாரு 

வழக்கமான தசயனல ் த ாடங்க ஆனணக்குறிப்பு வழங்குவது. 

Call in - transferring of control of a digital computer from main routine 

to a subroutine. 

உள்ளணை : ஓர ்இலக்கக் கணிப்தபாறியின் கட்டுப்பாட்னட 

வழக்கமான மு ன்னமச ்தசயலிருந்து வழக்கமான துனணச ்

தசயலுக்கு மாற்று ல். 



Call instruction - a type of instruction allowing a return to the 

programme's original sequence. 

அணைப்பு ஆணைக்குறிப்பு : ஒருவனக ஆனணக்குறிப்பு. 

நிகழ்நிரலின் மு ல் வரினசக்கு ் திரும்புனகனய அனுமதிப்பது. 

Call number - a set of instructions to set up and a cell given sub-routine. 

அணைப்பபை் : தகாடுக்கப்பட்ட வழக்கமான துனணச ்

தசயனல அனழக்க அனமக்கப்படும் ஆனணக் குறிப்பு ் 

த ாகுதி. 

Cancel - a deletion of information by a remote computing. 

நீக்கு : த ானலக் கணிப்தபாறி ் த ாகுதியினால் நீக்கப்படும் 

 கவல். 

Capacity- the number of words or characters contained in a particular 

storage device. பகாள்திறன் : குறிப்பிட்ட ஒரு னசமிப்புக் 

கருவியனமப்பில் உள்ள தசாற்கள் அல்லது உருக்களின் 

எண்ணிக்னக. 

Card - 1.punched card. 2.a printed circuit board plugged into a main 

circuit board to increase the capacity and function of a computer 

system. 

அட்ணட : 1) துனளயிட்ட அட்னட, 2) அசச்ியற்றி மின் 

சுற்றுபலனக, மு ன்னம மின் சுற்று பலனகயில் 

தசருகப் பட்டிருக்கும். ஒரு கணிப்தபாறி ் த ாகுதியின் 

தகாள்திறன், னவனல ஆகியவற்னற உயர ்்துவது. 

Card code - the representation of characters on a punched card by 

means of punching one or more holes per column, 

அட்ணடக் குறிமுணற : ஒரு அட்னடயில் ஒரு ப ்திக்கு ஒன்றுக்கு 

னமற்பட்ட துனளகனள இட்டு அதில் உருக்கனளக் குறி ் ல். 

Card loader - a programming routine allowing a dock of cards to be 

read into a memory. 

அட்ணடச ்சுணம ஏற்றி : வழக்கமான ஒரு நிகழ்நிரலாக்கு தசயல். 

இதில் பல அட்னட ் த ாகுதிகள் மு ன்னம நினனவக ்தில் 

படிக்க அனுமதிக்கப்படும். 

Card punch - a computer input device punching signals from the 

central processing unit. 

அட்ணடத்துணளயிடுவி : கணிப்தபாறி தவளிப்பலன் 

கருவியனமப்பு. னமயச ்தசயலக ்திலிருந்து குறினககனளப் 

தபற்று ் துனளயட்னடயில் துனளகள் இடும். 



Carriage return - the operation causing the next character to be 

printed the extreme margin and usually advancing the next line at the 

same time. 

இடம் பசல்லல் : இது ஒரு தசயல். இதில் அடு ்து அசச்ியற்ற 

னவண்டிய உரு, கனடக் னகாடி இட ஓர ்திற்குச ்தசல்லும். அன  

சமயம் அடு ்  வரியும் முன் நகரந்்து வரும். 

Carry flag - the flip-flop circuit showing an overflow in arithmetic 

operation. 

பகாை்டுபசல் பகாடி : இது எழுவிழு மின்சுற்று எண் கணி ச ்

தசயல் வழிவன க் காட்டும். 

Carry signal - a signal produced in a computer when the difference 

between two digits is zero. 

பகாை்டுபசல் குறிணக : இரு இலக்கங்களுக் கினடனய 

னவறுபாடு சுழியாக இருக்கும் தபாழுது உண்டாகும். 

Carry time - the time needed to transfer all carry digits to the next 

higher column. 

பகாை்டுபசல் நநரம் : அடு ்  உயரப் ்திக்கு மாற்ற ஆகும் 

னநரம். 

Cascade control - an automatic control system with various control 

units linked in sequence. 

அருவிக் கட்டுப்பாடு : இது ஒரு  ானியங்கு கட்டுப்பாட்டு முனற. 

இதில் பல கட்டுப்பாடுகளும் வரினச முனறயில் 

இனணந்திருக்கும். Cassette - a package containing spools round 

which megnetic tape moves for recording and playing back computer 

programmes. 

நபணை : வட்டுகனளக் தகாண்டுள்ள சிப்பம். இவ்வட்டுகனளச ்

சுற்றிக் காந்  நாடா நகரும். இ னால்  கவனலப் பதிவுச ்தசய்து 

மீண்டும் அன ப் னபாட்டுப் பாரக்்கலாம். 

Cassette memory - the removable magnetic tape cassette storing 

computer programmes and data. 

நபணை நிணனவகம் : நீக்கக் கூடிய காந்  நாடாப் னபனழ: 

கணிப்தபாறி நிகழ்நிரல்கள் மற்றும்  கவல்கனளச ்னசமி ்து 

னவப்பது. 

Cast - converting one data type to another. The general format is this: 

(data type) expression. 

வார்ப்பு : ஒருவனக ்  கவனல மற்தறான்றாக மாற்றல், இ ன் 

தபாதுப்படிவனமப்பு: ( கவல் வனக) தவளிப்பாடு (னகானவ). 



Catalogue - any list of information stored on tap or disk: eg programme 

titles. 

பட்டியல் :  கவல் த ாகுப்பு நாடா அல்லது வட்டில் னசமி ்து 

னவக்கப்பட்டிருப்பது எ-டு நிகழ்நிரல்  னலப்புகள். 

Categorization - the process of separating multipie addressed 

messages to form individual ones foi si;;guiar addresses. 

வணகயாக்கல் : பன்ம முகவரியிட்ட தசய்திகனள ் 

 னிசத்சய்திகளாகப் பிரிக்கும் முனற.  னிமுகவரிகளுக்காக 

இது தசய்யப்படுகிறது. 

Catena - a series of data items in a chained sist. 

பதாடர் : ஒரு த ாடர ்பட்டியிலுள்ள  கவல் இனவரினச. 

Cda, comintinications decency act - சிடிஏ தகவல் பதாடர்வு 

நாகரிகச ்சட்டம் : 1996இல் அதமரிக்காவில் 

சட்டமாக்கப்பட்டாலும் மாவட்ட நீதிமன்றமும் உசச்நீதிமன்றமும் 

இசச்ட்ட ்ன   ள்ளுபடி தசய்துவிட்டன. இன ச ்சட்டமாக்கியவர ்

முன்னாள் அதமரிக்கக் குடியரசு  ் னலவர ்திரு. 

கிளிை்டன். இ ன் னநாக்கம் இனணயக் குற்றங்கனள ் 

 டுப்பது. 

Cd rom - compact diskrom. On the surface of this disk there are minute 

pits for storing computer data. The data can be read using laser 

light. சி.டிநராம் : தநருக்கவட்டு னராம். இவ்வட்டின் னமற்பரப்பில் 

மிகசச்ிறிய நுண்குழிகள் கணிப்தபாறி ்  கவல்கனளக் னசமிக்க 

அனமந்திருக்கும். இவற்னற னலசர ்ஒளினயப் பயன்படு ்திப் 

படிக்கலாம். 

 

cell - a subdivision of computer memory. It stores one unit of data, one 

bit, a computer contains millions of cells. நுை்ைணற : கணிப்தபாறி 

நினனவக ்தின் உட்பிரிவு. ஓரலகு ்  கவனல மட்டும் னசமிக்கும் 

அ ாவது ஒர ்இருமி (பிட்), கணிப்தபாறியில் மில்லியன் 

கணக்கில் இந்நுண்னணனறகள் உள்ளன. 

 

cell padding - the space between the border of the cell and its 

contents. Its value should also be in pixels. நுை்ைணற 

பவளி : நுண்ணனற மற்றும் அ ன் உள்ளடக்கங்களின் கனரக்கு 

இனடனய உள்ள தவளி. இ ன் மதிப்பு படம ்தில் (பிக்சல்) 

அனமயும். படமம் படக்கூறு. 



 

cell referencing - type the formula = c3+d3+e3+f3 in cell g3 and copy it 

to the cells g4 : g7. Click on the cell g4. Now the formula in this cell is = 

c4+d4+e4+f4. This happens because spread sheets refer the cell 

addresses in a formula only. நுை்ைணறப் பார்ணவ : வாய்பாடு = 

c3+d3+e3+f3 என்பன  g3 நுண்ணனறயில்  ட்டசச்ு தசய். பின் 

அன  g4 : g7 நுண்ணனறகளுக்குப் படி எழு ்து அனுப்பு. G4 

என்னும் நுண்ணனறனய ்  ட்டு. இப்தபாழுது இவ்வனறயிலுள்ள 

வாய்பாடு = c4+d4+e4+f4. விரி ாள்கள் நுண்ணனற முகவரிகனள 

வாய்பாடாகனவ பாரப்்ப ால், இந்நிகழ்சச்ி நனடதபறுகிறது. 

 

cell referencing, kinds of - this is of two kinds: 

1. Relative cell addressing: this is the default type of cell addressing 

used by starcalc. 

2. Absolute cell addressing: a cell address can be made absolute by 

using the dollar sign in front of row and column names. 

நுை்ைணறப் பார்ணவ வணககள் : இது இருவனக. 

1. சாரப்ு நுண்ணனற முகவரியிடல் : ஸ்டார ்கால்க் 

பயன்படு ்தும் நுண்ணனற முகவரியிடலின்  வறான வனக இது. 

2.  னி நுண்ணனற முகவரியிடல் : ஒரு நுண்ணனற முகவரினய 

 னியாக்கலாம். இ ற்கு வரினசக்கும் ப ்திப் தபயரக்ளுக்கும் 

முன்னுள்ள டாலர ்குறினயப் பயன்படு ்  னவண்டும். 

 

cell spacing - the space between two cells. Its value should be in pixels. 

This is an attribute. நுை்ைணற இணடபவளிவிடல் : இரு 

நுண்ணனறகளுக்கு இனடயிலுள்ள தவளி. இ ன் மதிப்பு 

படமங்களில் இருக்க னவண்டும். இது ஒரு பண்னப. 

 

central processing unit, cpu - the principal operating and controlling 

part of a computer. In micro computer the cpu is a 

microprocessor. ணமய முணறயாக்கு அலகு, சிபியூ : னமயச ்

தசயலகம். கணிப்தபாறியின் கட்டுப்படு ்தும் பகுதி, இயக்கும் 

பகுதி. நுண் கணிப்தபாறியில் னமயச ்தசயலகம் நுண் 

முனறயாக்கி ஆகும். 

 

central processing unit, components of - னமய முனறயாக்கு 



அலகின் பகுதிகள் : இவ்வலகு மனித மூணள நபான்றது. 

இதிலுள்ள மூன்று முக்கியப் பகுதிகள் 1) கட்டுப்பாட்டு அலகு. 

2) எை் கைித முணறணம அலகு. 3) பதிவகங்கள். 

 

chain - a sequence of events linked together so that the completion of 

one event begins the next. பதாடர் : இனணப்புள்ள நிகழ்சச்ி 

வரினச. இ னால் ஒரு நிகழ்சச்ி முடியும் தபாழுது, அடு ்  

நிகழ்சச்ி த ாடங்கும். 

 

chaining - a method of storing records for easy 

identification. பதாடராக்கல் : எளி ாக அனடயாளங் கண்டறியப் 

பதிவுருக்கனளச ்னசமி ்து னவக்கும் முனற. 

 

chain printer - a high speed printer. பதாடர் அசச்ியற்றி : ஓர ்உயர ்

வினரவு அசச்ியற்றி. 

 

channel - the part of a computer system doing input and output 

functions. பசல்வழி : உட்பலன் தவளிப் பலன் னவனலகனளச ்

தசய்யும் கணிப்தபாறியின் பகுதி. 

 

channel width - the number of bits handled simultaneously by a 

communications channel. பசல்வழி அகலம் : ஒனர சமய ்தில் ஒரு 

 கவல் த ாடரப்ுச ்தசல்வழி னகயாளும் இருமிகளின் 

எண்ணிக்னக. 

 

character - any letter, number or symbol produced on a keyboard for 

display on a vdu. உரு : காட்சி ் தினரயில் ன ான்றும் எழு ்து, எண் 

மற்றும் குறி. வினசப் பலனகச ்சாவினய ்  ட்டி இன ச ்

தசய்யலாம். 

 

character constant - one of the elements of c language. Each 

character has an integer value based on the character set that the 

computer uses. Eg. ‘c’-67. உருமாறிலி : சி தமாழிக் கூறுகளில் 

ஒன்று. ஒவ்தவாரு உரு வும் ஒரு முழு எண் மதிப்பு தகாண்டது. 

இம்மதிப்பு கணிப்தபாறி பயன்படு ்தும் உரு ் த ாகுதியின் 

அடிப்பனடயில் அனமந் து. எடு ்துக்காட்டு : 'c' - 67. 



 

character generator - a special chip in a computer producing a 

character on a vdu. உரு இயற்றி : கணிப்தபாறியிலுள்ள ஒரு  னி 

நறுவல், காட்சி ் தினரயில் உருனவ உண்டாக்குவது. 

 

character set - a group of characters suitable for transmission from one 

place to another. Eg. The alphabet. உருத் பதாகுதி : உருக்கணம் 

ஓரிட ்திலிருந்து மற்னறாரிட ்திற்குச ்தசலு ்துவ ற்னகற்ற 

உருக்களின் கூட்டம். 

 

character string - a sequence of characters in a computer memory. 

Otherwise known as alphabetic string. உருசச்ரம்: கணிப்தபாறி 

நினனவக ்திலுள்ள உருக்கள் வரினச. னவறுதபயர ்அகர 

வரினசசச்ரம். 

 

charge - coupled device, ccd - a data storage device. மின்நனற்ற 

இணைப்புக் கருவியணமப்பு : ஒரு  கவல் னசமிப்புக் 

கருவியனமப்பு. 

 

chart - a diagram to analyse or solve a problem. படம் : ஒரு 

சிக்கனலப் பகுக்க அல்லது தீரவ்ு தசய்யப் பயன்படும் 

விளக்கப்படம். 

 

chart recorder - an electronic device showing how some quantity 

varies with time. Eg. Atmospheric pressure. படப் பதிவி : ஒரளவு 

கால ்திற்னகற்ப எவ்வாறு மாறுகிறது என்பன க் காட்டும் 

மின்னணுக் கருவியனமப்பு. 

 

chassis - the metal frame on which circuit boards and components are 

mounted. சட்டகம் : உனலாகச ்சட்டம். இதில் மின்சுற்றுப் 

பலனககளும் அ ன் பகுதிகளும் தபாரு ் ப்பட்டிருக்கும். 

 

check - a test to find out a mistake. சரிபார்ப்பு : ஒரு  வனறக் 

கண்டறியும் ஆய்வு. 

 

check bit - the binary bit, 0,1. சரிபார்ப்பு இருமி : இருமி 0, 1. 



 

check box - this switch is used to enable or disable options. Clicking on 

a square in this box enables the options and clicking on it again 

disables it. A tick mark in this square shows that the option is possible 

and a blank square shows that the option is impossible. This is found in 

the windows. சரிபார்ப்புப் பபட்டி : விருப்பங்கனள இயலக் 

கூடிய ாகவும் இயலக் கூடா  ாகவும் தசய்ய இசத்சாடுக்கிப் 

தபட்டி உ வுகிறது. இப்தபட்டியிலுள்ள சதுர ்ன  ்  ட்ட 

விருப்பம் இயல்வ ாக அனமயும். அன  மீண்டும்  ட்ட விருப்பம் 

இயலா  ாகும் சரிக்குறி விருப்பம் உண்டு என்பன யும் தவற்று 

இடம் அது இல்னல என்பன யும் காட்டும். இப்தபட்டி சாளர 

தமன் தபாருளில் உள்ளது. 

 

check box types - சரிபார்ப்புப் பபட்டியின் வணககள் : 1) 

சரிபாரக்்காப் தபட்டி, 2) இயலாப் தபட்டி. 

 

check indicator - a device informing the operator the occurrence of 

an error. சரிபார்ப்புக் காட்டி : ஒரு பினழ ன ான்றுவன  

இயக்குபவருக்குக் காட்டும் கருவியனமப்பு. 

 

check register - the register in which transferred data are temporarily 

stored. சரிபார்ப்புப் பதிவகம் : இதில் மாறிய  கவல்கள் 

 ற்காலிகமாகச ்னசமி ்து னவக்கப்பட்டிருக்கும். 

 

chennai in it industry - தகவல்பதாழில் நுட்பத் துணறயில் 

பசன்ணன : இன்று இந்தியாவினலனய இ ்த ாழில் நுட்ப ்தில் 

தசன்னன மு லிட ்தில் உள்ளது. இ ற்கு நல்ல சூழலும் 

கணிப்தபாறி அறிவு வளமும் இருப்பன  காரணங்கள். 

இ ்துனறனய உருவாக்கியனவ மாண்புமிகு கனலஞர ்

 னலனமயில் உள்ள  மிழ்நாடு அரசும் இந்திய தமன்தபாருள் 

த ாழில்நுட்பவியல் பூங்காவும் (stpi) ஆகும். 

 

chip - an integrated micro-circuit doing a significant number of 

functions, நறுவல் : ஒருங்கினணந்  நுண் மின்சுற்று, 

குறிப்பிட ் க்க னவனலகனளச ்தசய்வது. 



 

chris burton - கிணரஸ் பர்டன் : பிரிட்டன் தபாறியர,் த ாடக்க 

காலக் கணிப்தபாறிகளின் வரலாறு எழுதியவர.் 

 

circuit - a path for two way communication between computer 

terminals. மின்சுற்று : கணிப்தபாறி முனனகளுக்கினடனய 

இருவழிச ்தசய்தி ் த ாடரப்ுக்காக உள்ள வழி. 

 

circuit diagram - physical representation of components and inter-

connections defining a specific hardware functional 

design. மின்சுற்று விளக்கப்படம் : ஒரு குறிப்பிட்ட வன்தபாருள் 

னவனலதசய் வடிவனமப்னப வனரயனற தசய்யும் 

இனணப்புகனளயும் பகுதிகனளயும் குறிக்கும் படம். 

 

circuit elements - மின்சுற்று கூறுகள் : இனவ படிகப் தபருக்கிகள், 

இருமுனன வாய்கள்,  னடயளிப்பிகள் ஆகியனவ. சிலிகானின் 

மிகச ்சிறிய பரப்பில் இனவ ஒருங்கினணக்கப்படும். இவற்றின் 

தபயர ்ஒருங்கினணசுற்று ஆகும். 

 

class modules, cls - வகுப்பு அலகுகள், வஅ : இனவ படிவங்கனள 

ஒ ் னவ. கண்ணுக்குப் புலப்படா.  ங்கள் தசாந் ப் 

தபாருள்கனளப் பயனாளிகள் உருவாக்க இனவ உ வும். 

 

clause - the part of a statement in the cobol language describing the 

structure of an elementary item. உட்பிரிவு : னகாபல் தமாழியில் ஒரு 

கூற்றின் பகுதி, ஒரு த ாடக்க இன ்தின் அனமப்னப 

விளக்குவது. 

 

clause, kinds of - உட்பிரிவு வணககள் : 1) ஒதுக்கீட்டு உட்பிரிவு. 2) 

முனறனம உட்பிரிவு. 3) மாற்று உட்பிரிவு. 

 

clear - to restore a storage device usually denoting 

zero. பதளிவாக்கல் : னசமிப்புக் கருவியனமப்னப வழக்கமாகச ்

சுழினயக் காட்டும் நினலக்குக் தகாண்டு வரு ல். 

 

clipboard - a temporary storage location in 



windows. கவ்வுபலணக : சாளர தமன்தபாருளில் உள்ள 

 ற்காலிகச ்னசமிப்பு இடம். 

 

clock, clk - a source of accurately times pulses used for synchronisation 

in a digital computer. கடிணக, சிஎல்நக : துல்லிய 

னநர ்துடிப்புகளின் மூலம் இலக்கக் கணிப்தபாறியில் 

ஒ ்தினசவிற்காகப் பயன்படுவது. 

 

close button - மூடுபபாத்தான் : இது விண்னடாஸ் என்னும் சாளர 

தமன்தபாருனள மூடப் பயன்படுவது. 

 

closed file - மூடிய நகாப்பு : படிப்ப ற்னகா எழுதுவ ற்னகா 

இயலா  னகாப்பு. 

 

closed loop - the loop whose execution continues indefinitely in the 

absence of any external control. மூடிய வணளயம் : இ ன் 

நினறனவற்றும் தசயல், புறக்குறுக்கீடு இல்லா  நினலயிலும் 

முடிவின்றி ் த ாடரந்்து தசல்வது. 

 

closing - bringing to a close: eg. File மூடல் : ஒரு முடிவுக்குக் 

தகாண்டு வரு ல், எடு ்துக்காட்டு : னகாப்பு. 

 

cluster - a group of components: eg microprocessor; a group of 

terminals or peripherals in close proximity to each other and order the 

control of a central device: eg. 

Computer. பகாத்து : இனயபுறுப்புகளின் த ாகுதி: 

நுண்முனறயாக்கி தவளிப்புறப் பகுதிகள் அல்லது முனனகளின் 

த ாகுதி, ஒன்றுக்கு மற்தறான்று தநருக்கமாக அனமந்து, ஒரு 

னமயக் கருவியனமப்புக் கட்டுப்பாட்டில் இயங்குவது, 

எடு ்துக்காட்டு : கணிப்தபாறி. 

 

cobol, common business oriented language - a widely used high level 

computer language, suitable for non-mathematicians and business 

people. நகாபல், பபாது வைிக நநாக்கு 

பமாழி : மிகப்பரவலாகப் பயன்படும் உயரந்ினலக் 

கணிப்தபாறிதமாழி. கணக்கில் ன ரச்ச்ி இல்லா வரக்ளும் 

வணிகரக்ளும் பயன்படு ் க் கூடியது. 



 

codd e.f dr - டாக்டர் ஈ.எப். காட் : ஆரட்ிஎம்பிஎஸ் என்னும் 

அனமப்னப அறிமுகப்படு ்தியவர.்  கவல் னபணுனகக்குப் பல 

நிறுவனங்களில் பயன்படுவது: ஆரகிள். 

 

code - a system of symbolic characters used to represent data. The set 

of instructions in a computer programme. குறிமுணற :  கவனலக் 

குறிக்கப் பயன்படும் குறியீட்டு உருக்களின் த ாகுதி. ஒரு 

கணிப்தபாறி நிகழ்நிரல் ஆனணக் குறிப்புகளின் த ாகுதி. 

 

cogo - a high level computer language meant for civil 

engineering. நகாநகா : ஒர ்உயரந்ினலக் கணிப்தபாறி தமாழி. 

தபாதுப் தபாறியியலில் பயன்படுவது. 

 

collator - a collating unit. ஒருங்கிணைப்பி : ஒழுங்கு படு ்தும் 

கருவியனமப்பு. 

 

column - the vertical arrangement of characters. பத்தி : உருக்கள் 

தசங்கு ் ாக அனமந்திருந் ல். 

 

column printer - a small line printer. பத்தி அசச்ியற்றி : ஒரு சிறிய 

வரி அசச்ியறி. 

 

colour attribute - நிற இயல்பு : பாடம் காட்டப்பட னவண்டிய 

வண்ண ்ன  இது சுட்டிக் காட்டும். 

 

colour combination - combining columns suitably. The popular colour 

combinations are the following: 

1. Triadic scheme: an equilateral triangle is drawn inside the circle. The 

columns at the vertices of the triangle are used. 

2. Analogous scheme : any three neighbouring columns on the circle 

are used in a 24 bit colour monitor the primary colours rgb have 8 bits 

each leading is 256 x 256 x 256 combinations. 

வை்ைக் கூடுணக :  குந்  முனறயில் நிறங்கனளக் கல ் ல். 

மிகப் பரவலாக உள்ள 



 

அடிப்பனட நிறங்கள் 

 

இரண்டாம் நினல நிறங்கள் 

 

மூவண்ண ் த ாகுப்பு 

 

ஒப்புனம வழி 

 

மூன்றாம் நினல நிறங்கள் 

நிற வணககள் வண்ணக் கூடுனககள் பின்வருமாறு, 

1) மும்னம ் திட்டம் ஒரு வட்ட ்தில் சம பக்க முக்னகாணம் 

வனரயப்படுகின்றது. முக்னகாண உசச்ிகளிலுள்ள நிறங்கள் 

பயன்படு ் ப்படுகின்றன. 24 இருமி நிறக் கண்காணிப்பியில் 

மு ன்னம மூன்று நிறங்களான சிவப்பு, பசன்ச, நீலம் (rgb) 

ஆகியனவ 8 இருமிகனளக் தகாண்டனவ. ஒவ்தவாரு இருமியும் 

256 x 256 x 256 என்னும் கூடுனககளுக்கு வழிவகுக்கும். 

 

colour usage - வை்ைவைக்காறு : 

மு ன்னம நிறங்கள் மூன்று. சிவப்பு, பசன்ச, நீலம். 

இரண்டாம் நினல நிறம் = மு ன்னம நிறம் + மு ன்னம நிறம். 

மூன்றாம் நினல நிறம் = இரண்டாம் நினல நிறம் + மு ன்னம 

நிறம். 

கறுப்பு, தவள்னள, சாம்பல் ஆகிய மூன்றும் நடுநினல நிறங்கள். 

மூன்றாம் நினலயில் மூன்று மு ன்னம நிறங்களும், 12 

நிறங்களும் வழிவகுப்பனவ. நிறங்கள் ஒன்றுக்கு மற்தறான்று 

னநர ்எதிராக இருப்பனவ நிரப்பு நிறங்கள் எனப் படும். அணினம 

நிரப்பு நிறங்கள் நல்ல ஒப்பீட்னட அளிப்பனவ. 

 

colour usage terms - வை்ை வைக்காற்றுச ்பசாற்கள்: வண்ணப் 

பயன்பாட்டில் பின்வரும் தசாற்கள் அடிக்கடிப் பயன்படுகின்றன, 

1) நிறப்னபாலி (hue): நடுநினல நிறம் னசரக்்கப்படா து, 

https://ta.wikisource.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D:%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B1%E0%AE%BF_%E0%AE%85%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BF.pdf
https://ta.wikisource.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D:%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B1%E0%AE%BF_%E0%AE%85%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BF.pdf
https://ta.wikisource.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D:%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B1%E0%AE%BF_%E0%AE%85%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BF.pdf
https://ta.wikisource.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D:%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B1%E0%AE%BF_%E0%AE%85%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BF.pdf
https://ta.wikisource.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D:%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B1%E0%AE%BF_%E0%AE%85%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BF.pdf


2) சாயல் நிறம் (tint): நிறப்னபாலி + தவள்னள 

3) நிழல் (shade). நிறப்னபாலி + கறுப்பு. 

4) திண்னம (tone); நிறப்னபாலி + சாம்பல் நிறம் அ ன் நிரப்பு 

நிற ்தின் னவறுபட்ட அளவுகள். 

5) மதிப்பு (value): தவளிர ்அல்லது கறுப்பு நிறம் எவ்வாறு 

ன ான்றுகிறது. 

6) தசறிவு எவ்வளவு ஒளிரவ்ாகவும் மங்கலாகவும் நிறம் 

ன ான்றுகிறது என்பது. இ ற்கு நிற ்திறன் என்று தபயர.் 

 

combinational logic - a digital logic circuit, eg. Nand gate. கூடுணக 

முணறணம : இலக்க முனறனமச ்சுற்று, எடு ்துக்காட்டு : அல் 

வாயில். 

 

combo box control - this control contains multiple items but occupies 

less space on the screen. கூடுணகப் பபட்டிக் 

கட்டுப்பாடு : இக்கட்டுப்பாட்டில் பன்ம இனங்கள் இருக்கும். 

ஆனால் இது குனறந்  இட ்ன  அனடக்கும். 

 

command - computer programming instruction: eg. Printer. It tells a 

computer what to do. ஆணை : கட்டனள. கணிப்தபாறி 

நிரலாக்கும் ஆனணக் குறிப்பி, எடு ்துக்காட்டு : அசச்ியற்றி இது 

கணிப்தபாறி தசய்ய னவண்டுவது என்ன என்பன ச ்தசால்வது. 

 

comma operator - one of the so many operators. காற்புள்ளிச ்

பசயலி : பல தசயலிகளில் ஒன்று. 

 

comment - an expression identifying one or more steps in a routine 

having no effect on execution of the routine. It helps us to know the 

document. விளக்கவுணர : வழக்கமாக நனடதபறும் தசயலில் 

ஒன்றுக்கு னமற்பட்ட படிகனள அனடயாளங் கண்டறியும் 

னகானவ. தசயனல நினறனவற்றுவதில் அ ற்குப் பங்கில்னல. 

ஆவணங்கனள அறிய உ வுவது. 

 

commercial language - a computer language designed for writing 

programmes for commercial application. Eg. 



Cobol. வைிகபமாழி : வணிகப் பயன்பாட்டிற்காக 

நிகழ்நிரல்கனள எழு  வடிவனமக்கப்பட்ட கணிப்தபாறிதமாழி, 

எடு ்துக்காட்டு : னகாபல். 

 

common language - machine readable language common to a group 

of computers. பபாதுபமாழி : கணிப்தபாறி ் த ாகுதிக்குப் 

தபாதுவான எந்திர ் ால் படிக்கப்படும் தமாழி. 

 

communication channel - the medium used to connect. The computer 

is called a communication channel. தகவல் பதாடர்பு 

வழி : கணிப்தபாறிகனள இனணக்கப் பயன்படும் ஊடகனம 

 கவல் த ாடரப்ு வழி எனப்படும். 

 

communication channel, kinds of - தகவல் வழியின் பல 

வணககள் : இனவ பின்வருமாறு, 

1) திருகிய இனணகம்பி: இது த ானலனபசிக் கம்பினய. எளிதில் 

கினடப்பது வினல குனறவு. ஒரு சமயம் ஒரு  கவனலனய 

ஓரினண தசலு ்தும். இக்கம்பிகனளக் தகாண்டு 

கணிப்தபாறிகனள இனணக்க ்  கவல் மாற்று வீ ம் ஒரு 

மில்லியன் பிபிஎஸ் ஐ விஞ்சும். பிபிஎஸ் என்பது ஒரு வினாடிக்கு 

இ ் னன இருமி என்பன க் குறிக்கும். 

2) னமய அசச்ுக் கம்பி வட்டம் : கம்பி வட ் 

த ானலக்காட்சிகளுக்குப் பயன்படுவது, 10 மில்லியன் பிபிஎஸ் 

அளவுக்கு ்  கவல்கனளச ்தசலு ் வல்லது. 

3) ஒளி நாரவ்டம்: இது ஒரு தமல்லிய கண்ணாடி இனழ. 

ஒளிக்கற்னறனயச ்சுமந்து தசல்வது. 100 மில்லியன் பிபிஎஸ் 

அளவுக்கு ்  கவல்கனளக் கட ்துவது. 

4) கம்பியிலா இனணப்புகள்: இ ற்கு வாதனாலி அனலகள் 

 கவல் த ாடரப்ு வழியாகப் பயன்படுபனவ. த ானலவு 

மாறும்தபாழுது, தசயற்னக நிலாக்கள் பயன்படும். 

 

community internet booths - சமுதாய இணைய 

நிணலயங்கள்: இலண்டனில் தசயற்படும் னவாரல்்டுதடல் 

என்னும் அனமப்புடன் இனணந்து  மிழ்நாடு அரசு ஒரு திட்டம் 

வகு ்துள்ளது. இ ன்படி 1500 சமு ாய நினலயங்கள் 



 மிழ்நாட்டில் அனமக்கப்படும். ஐந் ாண்டுகளுக்குப் பின் இனவ 

1000 என்னும் அளவில் தபருகும். (1999). 

 

compact disk, cd - a storage device using optical laser storage 

techniques, easy to handle, high storage capacity. Eg. Books and 

encyclopedia. பநருக்க வட்டு, பநவ : னசமிப்புக் கருவியனமப்பு; 

ஒளி னலசர ்னசமிப்பு நுட்பங்கனளப் பயன்படு ்துவது, 

னகயாளுவது. னசமிப்பு ் திறன் அதிகம். எடு ்துக்காட்டு : 

நூல்கள், கனலக் களஞ்சியம். 

 

compact disk drive, cdd - பநருக்க வட்டு இயக்கி, பநவஇ. 

 

compact disk read only memory, cdrom - படிப்பதற்குரிய பநருக்க 

வட்டு நிணனவகம், பபநவநி : இது  கவல்கனளப் தபறவும் 

படிக்கவும் னலசர ்ஒளிக்கற்னறனயப் பயன்படு ்துவது. இதில் 

கனலக்களஞ்சியச ்தசய்திகள் அனன ்ன யும் அடக்கலாம். 

தகாள்திறன். 650 gb. 

 

compact disk writer, cdw - பநருக்க வட்டு எழுதி, பநவஎ : இது 

 ற்தபாழுது பயனில் உள்ளது. இன க் தகாண்டு பதநவநி இல் 

 கவல்கனளச ்னசமி ்து, னவண்டிய தபாழுது பயன்படு ் லாம். 

 

compactation - a technique used for reducing the space required for 

data storage without losing any information 

content. ஒடுக்குதல் : இது ஒரு த ாழில் நுட்பம்,  கவல் அடக்கம் 

குனறயாமல்  கவல் னசமிப்புக்குரிய இட ்ன க் குனற ் ல். 

 

comparative operator - this operator returns either true or 

false. ஒப்பீட்டுச ்பசயலி : இசத்சயலி  வறு அல்லது சரி 

என்பன னய திருப்பும். 

 

comparative operator table - ஒப்பீட்டுச ்பசயலி அட்டவணை. 

பசயலி பபயர் எடுத்துக்காட்டு 



= சமம் Α1=β1 

> அதிகம் Α1>β1 

< குனறவு Α1<β1 

>= மிக அதிகம் A1<=b1 

<> சமமின்னம A1<>b1 

 

comparator, discriminator - an analogue circuit based on an 

integrated circuit. ஒப்பறிவி, பிரித்தறிவி : ஓர ்ஒப்புனக 

மின்சுற்று. ஒருங்கினண சுற்று அடிப்பனடயில் அனமந் து. 

 

complement notation - நிரப்புகுறிமானம் : குறி 

இருமினயக்தகாண்டு (னசன் பிட்) கணிப்தபாறியில் னசமி ்து 

னவக்கப்பட்டுள்ள எண் னநதரண்ணா (+) எதிரம்னற எண்ணா (-) 

என்பன  ் த ரிந்து தகாள்ளலாம். ஆனால், கணிப்தபாறியில் 

எல்லா எண்களும் இயல்பு எண்களாகனவ னசமி ்து 

னவக்கப்படுவதில்னல. எதிரம்னற எண்கள் அவற்றின் நிரப்பு 

எண்களாகக் குறிக்கப்படுகின்றன. கணிப்தபாறியில் நிரப்பு 

எண்களின் உ வியினால் கழி ் னலயும் கூட்டல் னபாலனவ 

இயக்கி வினட காணலாம். ஆகனவ, எதிரம்னற எண்கள் 

அவற்றின் நிரப்பு எண்களில் குறிக்கப்படுகின்றன. எடு ்துக் 

காட்டாக, -1010 என்னும் எண் கணிப்தபாறியில் 2-இன் நிரப்பு 

எண்ணாகப் பின்வருமாறு குறிக்கப்படுகிறது. 

இரும எை் 2இன் நிரப்பு எை் கைினி எை் குறிமானம் 



-1010 0110 10110 

+1010 - 00110 

இன னய நிரப்புக் குறிமானம் என்கின்னறாம். 

 

compiler - a programme converting a source code programme: eg. 

Basic. பதாகுப்பி : மூலக்குறிமுனற நிகழ்நிரனல மாற்றும் நிகழ் 

நிரல். எடு ்துக்காட்டு : னபசிக். 

 

complement numbers - நிரப்பு எை்கள் : இருவனக நிரப்பு 

முனறகள் உள்ளன. இனவ 10-இன் நிரப்பு, 9-இன் நிரப்பு 

எனப்படும். பதின்ம எண்ணின் அடி எண் என்பன க் கரு ்தில் 

தகாள்க. 10இன் அடிதயண் நிரப்பு என்றும் 9-இன் நிரப்பு (அடிஎண் 

1) இன் நிரப்பு என்றும் தபாதுவாகக் கூறப்படும். காட்டாக, 456 க் 

தகாள்க. 4, 5, 6 ஆகியவற்னற 9-லிருந்து கழி ்து எழுதுக. 456 

என்னும் எண் 543 என்று ஆகும். இ ்துடன் 1-ஐ கூட்டினால், இது 544 

ஆகின்றது. ஆகனவ, 456 என்னும் பதின்ம எண் னின் 10-இன் 

நிரப்பு எண் 544 ஆகும். இன  னபால 87 என்னும் எண்ணின் 10-இன் 

நிரப்பு எண் 23 ஆகும். 

 

computation - கைிப்பீடு : பா. Computing. 

 

computer basic concepts - கைிப்பபாறியின் அடிப்பணடக் 

கருத்துகள் : 1) கணிப்தபாறினயப் பயன்படு ்தி ஒரு சிக்கனல ் 

தீரக்் கலாம். அ ற்கு விதிமுனற எழு  னவண்டும். 

2) வழிமுனற என்பது அறுதியிடப்பட்ட கட்டனளகளின் வரினச. 

3) ஒவ்தவாரு கட்டனளயும் ஒன்றுக்கு னமற்பட்ட இயக்கங்கனளக் 

தகாண்டது. 

4) ஒவ்தவாரு இயக்கமும் த ளிவானதும் ஐயமற்றதுமான 

தசயற்கூறுகனளக் தகாண்டது. அறுதியிடப்பட்ட னநர ்தில் 

தசயற்படுவது. 



5) குறிப்பிட்ட சில இயக்கங்களுக்குப் பின் விதிமுனற முடிவனடய 

னவண்டும். 

6) வழிமுனற, விதிமுனறப் பட வாயிலாக ் த ரிவிக்கப்படுகிறது. 

7) விதிமுனறகனள ் த ரிவிக்கப் பயன்படும் துல்லிய 

குறிமான ்திற்கு நிகழ்நிரல் தமாழி என்று தபயர.் 

8) நிகழ்நிரல் தமாழியில் த ரிவிக்கப்படும் வழிமுனற 

கணிப்தபாறி நிகழ்நிரல் எனப்படும். 

 

computer, basic units of - கைிப்பபாறியின் அடிப்பணட 

அலகுகள் : 1) உட்பலன் அலகு, 2) னமயமுனறயாக்கும் அலகு, 

னமயச ்தசயலகம், 3) நினனவக அலகு, 4) தவளிப்பலன் அலகு. 

 

computer communications, assurance of - கைிப்பபாறித் தகவல் 

பதாடர்பின் உறுதி : 

1) ஒனர  ன்னம : அனுப்பப்படும்  கவலும் தபறப்படும்  கவலும் 

ஒன்னற. 

2) பாதுகாப்பானது : அனுப்பப்படும்  கவல் ஏனனனயாரால் 

னச ாரம் அனடவ ற்கில்னல. 

3) நம்பகமானது : அனுப்பப்படும்  கவலின் நினலனய 

அனுப்புபவரும் தபறுபவரும் நன்கு அறிவர.் 

Computer communications, benefits of - கைிப்பபாறித் தகவல் 

பதாடர்பின் நன்ணம கள் : 

1) வினல உயரந்்  கருவியனமப்னப நாம் பகிரந்்து தகாள்ள 

முடிகிறது. 

2)  னிப்பட்ட  கவல்கனள ஒழுங்கு படு ்  முடிகிறது. 

3) இன்றியனமயா ்  கவல்கனளயும் நிகழ்நிரல்கனளயும் ஒனர 

சமய ்தில் பலரும் பயன்படு ்  முடிகிறது. 

4) பகிரந்்து தகாள்ளக்கூடிய னசமிப்புக் கருவியனமப்பில் எல்லா ் 

 கவல்கனளயும் பயனாளிகள் னசமி ்து னவ ்துப் பாதுகாக்க 

முடிகிறது. 

Computer communications, required components 

of. கைிப்பபாறித் தகவலின் நதணவயான பகுதிகள்: 



1)  கவல் : அனுப்பப்படும் தசய்தினய. 

2) நனடமுனற : பரிமாற்ற முனறயில் ஒப்புக்தகாள்ளப் 

பட்டமுனற. 

3) வன்தபாருள் :  கவல்கனளச ்னசமிக்க, அனுப்ப, தபறக் 

கருவியனமப்பு. 

கணிப்தபாறியின் த ாகுதிப்படம் 

வழிமுனறக் குறியீடுகள் 

வழிமுனறப் படம் 

4) பமன்பபாருள்: வனலயனமனவ இயக்கவும்  கவனலச ்

தசலு ் வும் னமலாண்னம தசய்வ ற்குரிய கட்டனளக் 

குறிப்புகள். 

5) மக்கள்: கணிப்தபாறினயப் பயன்படு ்துனவார.் 

Computer communications, requirements of - கைிப்பபாறித் 

தகவல்களின் நதணவகள்: 

1) மாறாணம : அனுப்பும்  கவல் னபாலனவ தபறும்  கவலும் 

அனம ல். 

2) பாதுகாப்பு : அனுப்பப்படும்  கவல்கள் னவண்டுதமன்னறா 

 ற்தசயலாகனவா பழுதுபடாமல் இரு ் ல். 

3) நம்பகம்: அனுப்பப்படும்  கவல்களின் உண்னம நினலனய 

தபறுபவரும் அனுப்புபவரும் த ரிந்திருக்க னவண்டும். 

Computer definition - a programming electronic device designed for 

storing retrieving and processing data. கைிப்பபாறி, கைிைி 

இலக்கைம் : நிகழ்நிரலாக்கும் மின்னணுக் கருவியனமப்பு. 

 கவனலச ்னசமிக்கவும் மீட்கவும் முனறயாக்கவும் 

வடிவனமக்கப்பட்டது. 

Computer education - கைிப்பபாறிக் கல்வி : இது பல 

நிணலகளிலும் கல்விநிணலயங்களாலும் தனியார் 

நிணலயங்களாலும் நன்முணறயில் அளிக்கப்படுவது. க.4 

Computer, features of - the features are; 1. Speed. 2, reliability. 3. 

Accuracy. 4. Conversion- laser printing. கைிப்பபாறியின் 

பை்புகள் : 1) வினரவு, 2) நம்புனக, 3) துல்லியம், 4) மாற்றல்-

னலசர ்ஒளியசச்ு. 



Computer, generations of - கைிப்பபாறித் 

தணலமுணறகள் : இனவ பின்வருமாறு: 

1 முதல் தணலமுணற: 1946-58. இ ் னலமுனற சாரந்்  

கணிப்தபாறிகளில் தவற்றிடக்குழல் பயன் படு ் ப்பட்டது. எ-டு 

ஈனியாக், எட்வாக் 

2 இரை்டாம் தணலமுணற : 1959-64. இ ் னலமுனற சாரந்்  

கணிப்தபாறிகளில் படிகப்தபருக்கி பயன்பட்டது. எ-டு ஐபிஎம் 

1620. தபல் ஆய்வுக் கூடம். 3) மூன்றாம் தணலமுணற: 1965-1970. 

இ ் னலமுனற சாரந்்  கணிப்தபாறிகளில் ஒருங்கினண 

சுற்றுகள் பயன் படு ் ப்பட்டன. எ-டு ஐபிஎம் 360. 

4. நான்காம் தணலமுணற: 1970-2000. இ ் னலமுனறக் 

கணிப்தபாறிகளில் நறுவல்கள் (சிப்ஸ்) பயன்படுகின்றன. எ-டு 

கினர-1, னசபர-்205, ஐபிஎம்-370. நுணுகியறி ல் இவற்றின்  னிச ்

சிறப்பு. 

Computer, history of - கைிப்பபாறி வரலாறு : கணிப்தபாறி 1500 

ஆண்டுக்கால பனழய வரலாற்னறயும் 500 ஆண்டுக்கால ் 

 ற்கால வரலாற்னறயும் தகாண்டது. மணிசச்ட்டம் 2000 

ஆண்டுகளுக்கு முன் புனனயப்பட்டது. கணக்கிட உ வுவது. 

இன்றும் பயன்படுவது. இது கணிப்தபாறியின் முன்னனாடி 1623-

இல் வில்தஹல்ம் ஷிக்காரட்ு என்பார ்மு ல் எந்திர 

எண்கணிப்பானன அனம ் ார.் இது கூட்டல், கழி ் ல், 

தபருக்கல், வகு ் ல் ஆகிய அடிப்பனடக் கணக்குச ்

தசயல்கனளச ்தசய்வது.  ானாக இயங்கியது. 

17ஆம் நூற்றாண்டில் பிதனய்ஸ் பாஸ்கல் என்பார ்எந்திரக் 

கணிப்பானனப் புனனந் ார.் 1630-இல் கலிலினயா என்பார ்

நழுவுனகால் என்னும் கணிப்பானன அனம ் ார.் 

18 ஆம் நூற்றாண்டில் தலபனஸ் உருனள அனமக்கப்பட்டது. இது 

 ானியங்கு முனறயில் நான்கு கணக்கு அடிப்பனடச ்

தசயல்கனளச ்தசய் து. இன  தலபனிஸ் புனனந் ார.் 

19ஆம் நூற்றாண்டில் சாரல்ஸ் பானபஜ் என்பார ்னவறுபாட்டு 

எந்திரம், பகுப்பு எந்திரம் என்னும் இரு தபாறிகனள அனம ் ார.் 

இனவ நீராவியால் இயங்கின. இவர ்கணிப்தபாறியின்  ந்ன . 

ஏதனனில், இவர ்அனம ்  எந்திரங்கள் இரண்டும் மின்னணு 

ஆற்றலால் இயங்கும் கணிப்தபாறிகளுக்கு வழிவகு ் ன. 



20-ஆம் நூற்றாண்டில் மின்னணு ஆற்றல் அடிப்பனடயில் 

இயங்கும் கணிப்தபாறிகள் அனமக்கப்பட்டன. 

பானபஜ் வழங்கிய தநறிமுனறயின் அடிப்பனடயில் வடிவ 

னமக்கப்பட்ட மு ல் கணிப் தபாறி ஈனியாக். 1943-1945இல் 

இன  மாக்கிளி என்பார ்அனம ் ார.் இதில் தவற்றிடக் குழல் 

பயன்படு ் ப்பட்டது. எட்வாக் என்னும் கணிப்தபாறி 

னசமிப்பு ்திறன் தகாண்டது. இன  1944-

இல் வான்நியூமான் என்பார ்அனம ் ார.் இ ற்குப் பின் வந்  

கணிப்தபாறிகள் அனன ்தும் இ ன் அடிப்பனடயினலனய 

உருவாக்கப்பட்டன. ஆகனவ, இவற்றின் கட்டனமப்பு நியூமான் 

கட்டனமப்பு எனப்படும். நுை்மின்னுவியல் 1940-1970 வனர 

நன்கு வளர ்த ாடங்கியது. - 

1948-இல் படிகப்தபருக்கி (டிரான்சிஸ்டர)் புனனயப்பட்டது. 

1964-இல் ஒருங்கினணசுற்று நிறுவல்கள் (சிப்ஸ்) 

அனமக்கப்பட்டன. இனவ கணிப்தபாறி உலகில், தபரும் 

புரட்சினய உண்டாக்கின. 

1969-இல் ஒரு நுை்முணற யாக்கி (னமக்னராபுராசசர)் 

புனனயப்பட்டது. புனனந் வரக்ள் ஜான் தகமினி,  ாமஸ் 

குரட்்ஸ். 

1981-இல் இனணமுனறயாக்கக் கணிப்தபாறிகள்: 

ஜப்பானியரக்ளால் வடிவனம ்து வழங்கப் பட்டது. 

இதுகாறும் கூறிய கணிப்தபாறி அறிஞரக்ளின் தபயரக்னள ் 

 விர, னவறு சில குறிப்பிட ் க்க தபயரக்ளும் உள்ளன. 

நபரா. டாம் கில்பர்ன், நபரா. பிரடி வில்லியம்ஸ் ஆகிய 

இருவரும் நினனவகம் உள்ள மு ல் கணிப்தபாறினய (1948-இல் 

அனம ் னர ்சுட்தடலினய 1968-இல் டவ் ஏஞ்சல் 

பார்ட் புனனந் ார.் 

விை்டன் பசரஃ்ப் இனணய ்  ந்ன  பில்நகட்ஸ் என்பார ்

கணிப்தபாறி னகாடிஸ்வரர,் னமக்னராசாஃப்ட் கழக ்தின் 

(அதமரிக்கா)  னலவர.் 

தபாதுவாக, இக்கணிப்தபாறிகள் எல்லாம் நான்கு  னல 

முனறகளால் அடங்கும், நான்காம்  னலமுனறக் 

கணிப்தபாறிகளின் னசமிப்பு ்திறன், வினரந்  தசயற்பாடு 

ஆகியனவ மிக உயரந்் னவ. இன்று தசயற்னக நுண்ணறினவ 



தபற்றனவகளாக விளங்குகின்றன. பா. Internet history of html, 

history of. 

Computer, kinds or - they are mainly five in number : 1. Mainframe 

computer. 2. Digital computer. 3. Microcomputer. 4. Mini computer. 5. 

Personel computer. கைிப்பபாறி வணககள் இணவ 

முதன்ணமயாக நான்கு: 1) மு ன்னமக் கணிப்தபாறி, 2) 

எண்ணிலக்கக் கணிப்தபாறி 3) நுண்கணிப்தபாறி, 4) சிறு 

கணிப்தபாறி, 5)  னியாள் கணிப்தபாறி. 

Computerised data processing, advantages of - கைிப்பபாறி 

மயமாக்கிய தகவல் முணறயாக்கலின் நன்ணமகள்: 

1) மனி  ஆற்றல் மிசச்ப்படு ் ப்படுகிறது. 

2) வினரவு அதிகம்; தசயல் னநரம் மிகக்குனறவு நிமிகள் 

வினாடிகள். 

3)  வறுகளுக்குரிய வாய்ப்புகள் மிகமிகக் குனறவு. 

4) னசமிக்கப்படும்  கவல் நன்கு தபரர்ுந்தி இருக்கும். இட ்ன க் 

குனறப்பது. 

5) ஒரு கணிப்தபாறியிலிருந்து மற்தறாரு கணிப்தபாறிக்கு ் 

 கவல்கனள வினரவாகப் பரிமாறிக்தகாள்ளலாம். எ-டு 

வானூரத்ி முன்பதிவு. 

6)  கவல்கனளப் பதிப்பிப்பது எளிது. இதில் திரு ் ம், 

மாற்றங்கள் ஆகியனவ அடங்கும். 

7) னகாப்புகனள ் ன டவும் பிரிக்கவும் கணிப்தபாறிமயமாகிய 

 கவல் ளம் மிகப்பயனுள்ளது. இதுபிற  கவல் னகயாளும் 

தசயல்களுக்கும் உ வும். ஒ. Manual data processing, disadvantages 

of. 

Computer languages - கைிப்பபாறி பமாழிகள் : இனவ 

உயரந்ினல தமாழிகள் 1) னபாரட்்ரான், 2) னபசிக், 3) னகாபல், 4) 

விஷிவல் பாக்ஸ் புனரா, 5) விஷிவல் னபசிக், 6) விஷிவல் சி++ 

இனவ  விர எந்திர தமாழியும், னகானவ தமாழியும், இதில் 

னசரும். 

Computer literacy programme - கைிப்பபாறி அறிபவாளித் 

திட்டம் : இது இனணய ்த ாடு இனணந்  திட்டம். 03-12-2000 

அன்று  மிழக மு ல்வர ்கனலஞர ்அவரக்ளால் 

த ாடங்கப்பட்டது.  மிழ்நாட்டில் கணிப்தபாறினயப் பயிலா  



மாணவ மாணவியரக்ளுக்கு 60 அரசுக் கல்லூரிகளில் 

அறிமுகப்படு ் ப்பட்டுள்ளது. 

Computer memory - கைிப்பபாறி நிணனவகம் : இது இரு 

வனக: 1) முதன்ணம நிணனவகம்: இதில் ஆரஏ்ம், ஆரஓ்எம், 

பிஆரஓ்ம் ஆகியனவ இருக்கும். 2) துணைச ்நசமிப்புக் 

கருவியணமப்புகள்: இவற்றில் தநகிழ்வட்டு, வன்வட்டு காந்  

நாடா, தநருக்க வட்டு ஆகியனவ அடங்கும். 

Computer networks - கைிப்பபாறி வணலயணமவுகள்: இனவ 

இரண்டிற்கு னமற்பட்ட கணிப்தபாறி ் த ாகுதிகளுக்கினடனய 

 கவல் த ாடரப்ு தகாள்ள உ வுபனவ. காட்டாக, ஓர ்

அலுவலக ்தில் பல கணிப்தபாறிகனளக் கம்பிகள் மூலம் 

இனண ்து வனலயனமனவ உண்டாக்கலாம். இ ற்கு 

ஊடகமாகப் பயன்படுவது  கவல் த ாடரப்ு வழியாகும். இந்  

ஊடகம் பயனாளிகளின் எண்ணிக்னகனய உறுதிதசய்து, 

அவரக்ள்  கவல் பரிமாற்றம் தசய்து தகாள்ளவும் உ வுவது. 

Computer programme - கைிப்பபாறி 

நிகை்நிரல்: விதிமுனறனய ் த ரிவிக்கும் துல்லிய குறிமானம். 

Computer science - the technical study of computer working, the 

mathematics of their operation and the language with which we 

communicate with them. கைிப்பபாறி அறிவியல் : கணிப்தபாறி 

னவனலதசய் ல், அனவ இயங்கும் கணி  முனறனம, அவற்றுடன் 

நாம் தகாள்ளப் பயன்படு ்தும் தமாழிகள் ஆகியனவ பற்றி 

ஆராயும் த ாழில் நுட்ப ்துனற. 

Computer usage - கைிப்பபாறி வைக்காறு: கணிப்தபாறி ் 

துனறயில் உருவாகியது. வியப்புக்குரிய ாகவும் 

ஏற்ப ற்குரிய ாகவும் உள்ளது. எ-டு. Biobreak - கழிவனற 

தசல்லல். Computing - the process of working with numbers to solve a 

problem. கைித்தல் : ஒரு சிக்கலுக்கு ் தீரவ்ு காண எண்கனளக் 

னகயாளும் முனற. 

Concatenation - in string processing the synthesis of longer character 

strings from shorter ones. நகாணவயணமத்தல் : சரமுனறயாக்கலில் 

நீண்ட உருசச்ரங்கனள குறுகிய சர உருக்களாக ் த ாகு ் ல். 

Conditional assignment operator - கட்டுப்பாட்டு ஒப்பனடப்புச ்

தசயலி. 



Conditional processing - this is a test process. கட்டுப்பாட்டிற்குரிய 

முணறயாக்கல்: இது ஒரு ஆய்ந்து பாரக்்கும் முனற. 

Configuration table - the table maintained in a computer by the 

operating system. It signifies the status of the individual units of the 

system. உருவணமவு அட்டவணை : இயக்கு த ாகுதியினால் 

கணிப்தபாறியில் னபணப்படும் அட்டவனண. இது ஒரு 

த ாகுதியின்  னியலகுகளின் நினலனயக் குறிப்பது. 

Constants - data which do not get changed for each run in a program. 

They are of many kinds. மாறிலிகள் : ஒரு நிகழ்நிரலில் ஒவ்தவாரு 

ஓட்ட ்திற்கும் மாறா   கவல்கள் இனவ. பா. C constants. 

Container control - கலக் கட்டுப்பாடு : இது எல்லாக் 

கட்டுப்பாடுகனளயும்  ன் சட்டக ்தில் அடக்குவது. தபா ் ான் 

த ாகுதிகனள ஒனர த ாகுதியால் உருவாக்க உ வுவது. இனவ 

பின்வருமாறு: 1) சட்டம், 2) படம், 3) வடிவம், 4) எஸ்எஸ்  ந்தி. 

Contents - the information stored at any address or in any register of a 

computer. அடக்கம் : ஒரு முகவரியில் அல்லது ஒரு 

கணிப்தபாறியின் பதிவக ்தில் னசமி ்து னவக்கப்பட்டிருக்கும் 

 கவல். 

Continue statement - பதாடர் கூற்று : இது வனளயங்களில் 

பயன்படுவது. வனளய ்தின் ஒரு பகுதினய ்  ாவிச ்தசல்லவும் 

வனளய ்தின் அடு ்  சுழற்சினய ் த ாடரவும் பயன்படுவது. 

இது கட்டுப்பாட்னட வனளய ்தின் அடு ்  சுழற்சிக்கு மாற்றுவது 

இ ன் தபாதுப் படிவனமப்பு. த ாடர,் continue; 

Contour analysis - a reading technique employing a rowing spot of 

light. The light reaches out the character's outline by bouncing its inter 

edges. புறக்நகாட்டுப் பகுப்பு : ஒரு படிக்கும் நுட்பம். இதில் ஒரு 

நகரும் ஒளி பயன்படுகிறது. இந்  ஒளி, உருக்களின் 

புறக்னகாட்னட அனடந்து அ ன் தவளிப்புற விளிம்புகளில் 

குதிக்கும். 

Control - a device to direct or regulate some theory: eg 

joystick. கட்டுப்பாடு : ஒன்னற இயக்க அல்லது ஒழுங்குபடு ்  

உ வும் கருவியனமப்பு. 

Control, kinds of - கட்டுப்பாட்டு வணககள்: இனவ வனரகனல 

சாரந்் னவ: 1) படப் தபட்டிக் கட்டுப்பாடு, 2) படக் கட்டுப்பாடு, 3) 

வரிக்கட்டுப்பாடு, 4) வடிவக் கட்டுப்பாடு, 5) எழுசச்ியூட்டும் 

கட்டுப்பாடு. விரிவு அவ்வப் பதிவுகளில் காண்க. 



Control language - the set of commands in an operating 

system. கட்டுப்பாட்டு பமாழி : ஓர ்இயக்கும் த ாகுதியில் உள்ள 

கட்டனள ் த ாகுதி. 

Controlling user response - பயனாளித் துலங்கணலக் 

கட்டுப்படுத்தல்: இது பயனாளியின் விருப்பங்கனள வனரயனற 

தசய்வது. தபற னவண்டிய தபாருள்கனளக் கட்டுப்படு ்திப் 

தபறலாம். 

Control panel - கட்டுப்பாட்டுப் பலணக: கணிப்தபாறியுடன் 

இனணந்  னவறுபட்ட வன்தபாருள் பகுதிகனள நிறுவவும் 

னமலாண்னம தசய்யவும் இது நமக்கு உ வுகிறது. த ாடங்கு 

என்பன  ்  ட்டி இப்பலனகனய ் திறக்கலாம். 

Control, property of - கட்டுப்பாட்டுப்பை்பு: ஒவ்தவாரு 

கட்டுப்பாட்டிற்கும் குறிப்பிட்ட ஒரு பண்புண்டு. இ ற்கு ்  வறு 

பண்பு என்று தபயர.் இப்பண்பு பயன் அடிப்பனடயில் அனமவது. 

எ-டு பாடப் தபட்டிக்கு பாடப் பண்புண்டு. 

Controls, classification of - கட்டுப்பாடுகள் 

வணகப்பாடு : விஷூவல் னபசிக் த ாடரப்ாகவுள்ள 

கட்டுப்பாடுகனளப் பின்வருமாறு பாகுபாடு தசய்யலாம். 1) 

நிணலக் கட்டுப்பாடுகள்: தபாதுப் தபா ் ான், குறிசச்ீட்டு, 

சட்டக் கட்டுப்பாடுகள் இனவ கருவிப் தபட்டியில் உள்ளனவ, நீக்க 

முடியா னவ. 2) விணனயுறு எக்ஸ் கட்டுப்பாடுகள்: இனவ 

 னிக் னகாப்புகளாக உள்ளனவ, vbxஅல்லது ocxவிரிவு. இனவ 

 னி ் ன்னம வாய்ந்  கட்டுப்பாடுகள். 3) வைக்கக் 

கட்டுப்பாடுகள்: இனவ தசருகக் கூடிய தபாருள்கள். எ-டு, தசால் 

ஆவணம். 4) வரிக் கட்டுப்பாடு: வனரகனலயில் பயன்படுவது. 5) 

படப்பபட்டிக் கட்டுப்பாடு: படப்பண்பு அளிப்பது. Control 

structures - கட்டுப்பாட்டு அணமப்புகள் : இனவ பின்வருமாறு. 

1) முனறனம அனம அனமப்பு (logical if structure) 

2) னவறு இருந் ால் அனமப்பு (if else structure) 

3) கூட்டினுள் கூட்டு னவறு இருந் ால் அனமப்பு (nested if else) 

4) கட்டுபாடில்லாக் னகாட்டுக் கூற்று (unconditional go to 

statement) 

5) தசாடுக்கி அனமப்பு (switch structure) 

6) வடிவக்கட்டுப்பாடு : வடிவமளிப்பது. 



7) எழுசச்ியூட்டும் கட்டுப்பாடு: எழுசச்ி ஊட்டுவது. 

Control unit, cu - கட்டுப்பாட்டலகு : பல அலகுகளுக்கினடனய 

 கவல்கனளயும் நிகழ்நிரல் குறிப்புகனளயும் மாற்றும் 

னவனலனய இது கட்டுப்படு ்துகிறது. னமயச ்தசயலக ்தின் ஒரு 

பகுதி. 

 

conversion - changing a data from one form to another. 

1. From 10pt normal to 10 pt bold, 

2. 4-bt numbers in the complement notation. Decimal number +5, 

binary number 101, one's comp. 00101, two's complement. 00101 

- மாற்றல் : ஒரு  கவனல ஒரு வடிவ ்திலிருந்து மற்தறாரு 

வடிவ ்திற்கு மாற்று ல். 

1) இயல்பாகவுள்ள 10 புள்ளி எழு ்ன  10 புள்ளி தகாட்னட 

எழு ் ாக மாற்று ல். 

2) நிரப்பு குறிமான ்தில் 4 இருமி எண்கள்.  சம எண் +5. இரும 

எண் 101, 1இன் நிரப்பு, 00101, இரண்டின் நிரப்பு 00101. 

 

cookies - சிறுநகாப்புகள். 

 

coordinating data communications - தகவல் பதாடர்புகணள 

ஒருங்கிணைத்தல் : இதில்  கவல் னமா னல ்  விரக்்க 

மரபுசச்ீரி (புனராட்னடானகால்) பயன்படுகிறது. இது முன்னனர 

வனரயனற தசய்யப்பட்ட நனடமுனறயாகும். 

கணுக்களுக்கினடனய இசச்ீரி  கவல் மாற்ற ்ன  நிறுவுவது, 

நினல நாட்டுவது, ன னவப்படின் முறிப்பது. 

உள்ளக நினனவகம் : காந்  உள்ளகங்கனளக் தகாண்ட 

கணிப்தபாறி நினனவகம். 

 

copying files - நகாப்புகணளப் படி எடுத்தல் : ஒரு னகாப்னபப் படி 

எடுக்கும் தபாழுது, மூலக்னகாப்பு அப்படினய விடப்படும். 

னகாப்பின் புதிய படி அது இருக்க னவண்டிய இட ்தில் 

னவக்கப்படும். 

 

copy programme - a system programme copying a data or 

programme file from one peripheral device to another. படி எடுக்கும் 



நிகை்நிரல் : ஓர ்அனமப்பு நிகழ்நிரல். ஒரு தவளிப்புறக் 

கருவியிலிருந்து மற்தறான்றுக்கு ்  கவல் அல்லது நிகழ்நிரல் 

னகாப்னபப்படி எடுப்பது. 

Core memory - the computer memory having magnetic cores. 

Correcting spelling mistakes - எழுத்துப் பிணைகணளத் 

திருத்தல்: தசால்முனறயாக்கு தமன்தபாருனளப் பயன்படு ்தி 

உருவாக்கும் ஆவணங்கள் எழு ்துப்பினழ இல்லாமல் இருக்கும். 

இ ற்கு ஸ்டார ்எழுதியில் அகராதியும், எழு ்துப்பினழ 

சரிபாரக்்கும் நிகழ்நிரலும் இக்கும். ஆவண ்ன  ்  ட்டசச்ு 

தசய்யும் தபாழுது, இந்  எழுதி, எழு ்துப் பினழகனள 

அனடயாளங் காட்டும். 

Corruption - an error in an application system. பிணைபடல் ஒரு 

பயன்பாட்டு ் த ாகுதியால் பினழ உண்டா ல். 

Cq, contemporary quotient - பதாழில்நுட்ப ஈவு : த ாழில் 

துனறகளில் சிறந்து விளங்குவ ற்குரிய திறங்கனள அளவிடும் 

நுணுக்கம். கல்வி ் துனறயில் பயன்படும் நுண்ணறிவு ஈவு (q) 

னபான்றது. 

Creating links - இணைப்புகணள உருவாக்கல்: எசட்ிஎம்எல்லின் 

ஒரு சிறப்பியல்பு ஆவணங்கனள உருவாக்கு ல் ஆகும். 

இனணப்பு என்பது ஆவண ்தின் ஒரு பகுதி. இன  ்  ட்டி அடு ்  

ஆவண ்திற்குச ்தசல்லலாம். 

Creating a programme - நிகை்நிரணல உருவாக்கல்: ஒரு சிறிய 

நிகழ்நிரனல எழுதுவது எளிது. மு லில் இ ற்கு வழிமுனறப் 

பட ்ன  வனரய னவண்டும். இதிலிருந்து நிகழ்நிரனல எளிதில் 

எழு லாம். இம்முனற நம் அன்றாட வாழ்வில் நனடதபறும் 

நிகழ்சச்ிகளுக்குப் தபாருந் ா.அ ற்கு முனறயான அணுகுமுனற 

ன னவ. 

Cross correlator, synchronous detector- ஒ ்தினசக் கண்டறிவி. 

Csi, computer society of india-சிஎஸ்ஐ இந்தியக் கைிப்பபாறிக் 

கைகம்: இது சிறந்  கணிப்தபாறிப் பணி தசய்வது, 

ஆ ாயமில்லாமல் அன ச ்தசய்வது. 1965-இல் நிறுவப்பட்டது. 

உறுப்பினரக்ள் 19000, 61 பிரிவுகள், 79 கினளகள்,  னலனம இடம் 

மும்னப. னநாக்கம் "என்கடன் பணி தசய்து கிடப்பன "; 

எல்னலாரும் இன்புற்றிருப்பன . சிஎஸ்ஐ 2000 தபாருட்காட்சி 

தசன்னன  ரமணி னடடல் பூங்காவில் தசப்டம்பர-்2000, 13-17 



வனர நடந் து. இ ன் 35 ஆம் ஆண்டுக் கூட்ட ்ன ாடு இனணந்து 

நட ் ப்பட்டது. இக்கழகம் 1979-இல் நிகழ்நிரல் திறன் ன சிய 

அளனவ ் ன ரன்வ (nstpc- national standard test in programming 

competence) நட ்தியது. இதுனபான்று பல நல்ல பணிகனளச ்

தசய்து வருவது. 

 

cursor - a movable marker on the screen of a vdu indicating where the 

next character will be printed. குறிப்பி : காட்சி ் தினரயிலுள்ள 

நகரும் சுட்டி அடு ்  உரு எங்கு அசச்ியற்றப்படும் என்பன க் 

காட்டும். 

 

cursor control keys - keys for moving a character round the screen of a 

vdu using the keyboard arrows up, down, right and left. குறிப்பிக் 

கட்டுப்பாட்டுத் திறவுகள் : காட்சி ் தினரனயச ்சுற்றி ஓர ்உரு 

நகரவ் ற்குரிய திறவுகள். வினசப் பலனக அம்புக் குறிகனள 

னமல், கீழ், வலம், இடம் எனப் பயன்படு ்தும். 

 

customising - பயனுக்நகற்ப அணமத்தல் : பயனாளியின் 

வசதிக்னகற்ப ஒன்னறச ்தசய் ல். எடு ்துக்காட்டு : பணிப்பட்னட 

என்பது னமனச அடியில் இருப்பது. இன  னமனசயின் நான்கு 

பக்கங்களில் ஏ ாவது ஒன்றிற்கு எளி ாக நகர ்் லாம். 

 

custom software - user's software - பயனாளி பமன்பபாருள். 

 

cut and paste - பவட்டி ஒட்டல் : தசால் முனறயாக்கும் 

த ாகுதியின் பதிப்புப் பணி. இதில் பாடப் பகுதி 

த ாடக்க ்திலும் முடிவிலும் குறிப்பிட்ட உருவினால் 

குறிக்கப்படும். பின் அன  பாட ்தில் னவறு ஓர ்இட ்திற்கு அது 

படிமாற்றம் தசய்யப்படும். 

 

cyber - computer : கைிப்பபாறி. 

 

cyber attack - கைிப்பபாறித் தாக்குதல் : இது 1997 ஏப்ரலில் 

அதமரிக்காவில் நனடதபற்றது. 26000க்கு னமற்பட்ட பாதுகாப்பு ் 

துனற கணிப்தபாறிகள் இ ் ாக்கு லுக்கு உள்ளாயின. ஒருவாறு 

இது நிறு ் ப்பட்டது. 



 

cyber career centre - கைிப்பபாறி வாை்க்ணகத் பதாழில் 

ணமயம் : இது  னியார ்கணிப்தபாறி நிறுவனங்களும் அரசு 

நிறுவனங்களும் நட ்துவது. இ ்த ாழிலுக்கு நல்ல எதிரக்ால 

வாய்ப்புள்ளது. புதுப்புது கணிப்தபாறி முனறகள் , தமாழிகள், 

நுட்பங்கள் நாளும் வந்  வண்ணம் உள்ளன. 

 

cyber guide - கைிப்பபாறி வழிகாட்டி : கணிப்தபாறி 

னவனலவாய்ப்புக்கு வழிகாட்டுவது. எ-டு இனணயம், மின் 

வணிகம். 

 

cyber future - கைிப்பபாறியின் எதிரக்ாலம் : நன்னம ஒரு 

பக்கம் இருந் ாலும் தீனமயும் மற்தறாரு பக்கம் உள்ளது. 

 வறு லாகப் பயன்படு ்துவன  தீனம, இன  ்  விரக்்கக் 

கணிப்தபாறிக்கு ஒளிமயமான எதிரக்ாலம் உண்டு என்று 

கூறலாம். 

Cyber land - கைிப்பபாறி உலகம் : பல காரணிகளினால் 

தசல்வாக்குள்ள உலகு. பாப் பண்பாடு, நூல்கள், தினரப்படங்கள் 

மு லியனவ இக்காரணிகள். 

Cyber laws - கைிப்பபாறிச ்சட்டங்கள் : கணிப்தபாறி ் 

துனறயில் நனடதபறும் குற்றங்கனள  டுக்க ஐ.நா. வினால் 1997-

ல் உருவாக்கப்பட்டனவ. உலகின் பல நாடுகளும் ஒரு 

முன்மாதிரியாக பயன்பட ் க்க அளவுக்கு அனமந்துள்ளது. 

இந்தியா இன ப் பின்பற்றி ்  ன்  கவல்த ாழில் நுட்பவியல்ச ்

சட்ட ்ன  வகு ்துள்ளது (tt act 2000). 

Cybernation - manufacture by means of computer. கைிப்பபாறி 

உற்பத்தி : கணிப்தபாறி வழி தபாருள்கனள உருவாக்கு ல். 

Cybernetics - the study of how communications and control systems 

can be combined to simulate human functions. கைிப்பபாறிவழி 

இயல் : கட்டுப்பாட்டு ் த ாகுதிகனளயும்  கவல் 

த ாடரப்ுகனளயும் இனண ்து, மனி  னவனலகனள எவ்வாறு 

பகரப்்பு தசய்யலாம் என்பன  ஆராயும் த ாழில் நுட்ப ்துனற. 

Cyber phobia - கைிப்பபாறி அசச்ம்: கணிப்தபாறினயக் 

கண்டானல கடும் அசச்ம். 

Cyber poron - கைிப்பபாறி இழிசுணவ : 1995இல் டயம் என்னும் 

ஆங்கில இ ழ் இனணய ்தில் நனடதபறும் பாலியல் 



த ாடரப்ாகக் காட்டதபறும் இழிசுனவகனளப் பற்றி விரிவாக 

எழுதி, இனவனய அதில் முனனப்பாக உள்ளன என்றும் 

குறிப்பிட்டுள்ளது. கணிப்தபாறி அல்லது இனணயக் 

குற்றங்களில் இதுவும் ஒன்று. பா. Internet crimes. 

Cyber punk - a genre of science function. 

கைிப்பபாறிக்கணத : அறிவியல் கன  வனக. 

Cyber slang - கைிப்பபாறி பகாசண்ச பமாழி: கணிப்தபாறி 

த ாடரப்ாகப் பயன்படும் தபாருள் னவறுபாடுள்ள தசாற்கள். எ-டு 

மின்னஞ்சல் - பாரக்்கும் அஞ்சல். 

Cyber space - கைிப்பபாறி பவளி : வானதவளினபான்று பரந்  

உலகம். இ ற்கு நாடு வழிப்பட்ட எல்னலகள் இல்னல. ஆகனவ, 

சிக்கல்களும் நிரம்ப உண்டு.  

Cyberspeak - something that connot be assessed in a keyboard alone. 

கைிப்பபாறி நபசுகிறது : இன  ஒரு வினசப்பலனகயில் 

மட்டும் மதிப்பிட முடியாது. 

Cyberterrorism - கைிப்பபாறி வன்முணற : சட்ட ்திற்குப் 

புறம்பாக நனடதபறும் தசயல்கள். இன  ்  டுக்க ் ன சிய ் 

திட்ட ்ன  வகு ்  நாடு அதமரிக்கா. இ ற்காகக் கணிசமான 

த ானக ஒதுக்கிக் கணிப்தபாறி ்துனற அறிஞரக்ள் உ வி 

நாடியுள்ளது. இன க் தகாண்டு  னி ்திட்டம் வகுக்கப்பட்டு 

வன்முனற ஒடுக்கப்படும். இ ்திட்ட ்ன  அதமரிக்கக் குடியரசு  ்

 னலவர ்பில் கிளிண்டன் அறிவி ்துள்ளார.் (2000) 

Cyborg - a robot made of biological and machine 

components கைிப்பபாறி உயிரி : உயிரியல் மற்றும் எந்திரப் 

பகுதிகளால் தசய்யப்பட்ட த ானல இயக்கி. 

Cycle time - memory cycle. சுைற்சி நநரம் : நினனவகச ்சுழற்சி. 

Cyclic storage - a computer storage device; eg magnetic drum. சுைல் 

நசமிப்பு : கணிப்தபாறிச ்னசமிப்புக் கருவியனமப்பு. எ-டு காந்  

உருனள. 

D 

Daisy chain - a number of devices connected in series: eg. Disk 

drive. சிற்பறாடர் : த ாடர ்வரினச யில் இனணக்கப்பட்டிருக்கும் 

பல கருவியனமப்புகள் எ-டு வட்டு இயக்கி. 



Daisywheel printer - a printer producing high quality hard copy on 

paper: e.g. Program listings. சிற்றாழி அசச்ியற்றி :  ாளில் 

உயர ்ர வன்படினய உண்டாக்கும் அசச்ியற்றி. எ-டு நிகழ் நிரல் 

பட்டியல்கள். 

Dan bricklin - நடன் பிரிக்லின்: காட்சிக் கணிப்பானண (visicalc) 

1979-இல் ஆப்பிள் கணிப்தபாறிக்காகப் புனனந் வர.் 

Dasa - டாசா: இது  கவல் ஈட்டும் அனமப்பு. அதமரிக்கக் கவுல்டு 

நிறுவன ் ால் உருவாக்கப்பட்டது. எல்லாவனக ஆய்வு 

முடிவுகனளப் பகு ்துப் பதிவு தசய்து விளக்கமாகக் 

காட்டவல்லது. இது த ாழில் துனறப் பயன்பாடுகளுக்கு அதிகம் 

உ வுவது. எ-டு அதிரச்ச்ி, அதிரவ்ு,  னகவு, திரிபு, ஒலிஇயல், 

எறிபனட இயல். 

Data - any information which can be processed or communicated: eg. 

Facts, statistics symbols etc. தகவல் :  ரவு. முனறயாக்கக் கூடிய 

அல்லது த ரிவிக்கக் கூடிய தசய்தி. எ-டு உண்னமகள், 

புள்ளிவிவரங்கள், குறிகள் மு லியனவ. 

Data bank - a collection of data stored in a computer system. தகவல் 

வங்கி : ஒரு கணிப்தபாறி ் த ாகுதியில் னசமி ்து 

னவக்கப்பட்டிருக்கும்  கவல் திரட்டு. 

Data base - a collection of related data stored in a computer. It has 

indexed references: eg. Subject headings, keywords and 

phrases. தகவல்தளம் : த ாடரப்ுனடய  கவல்திரட்டு, 

கணிப்தபாறியில் னசமி ்து னவக்கப்பட்டிருப்பது. இது குறிப்பிட்ட 

குறிப்பு விகனளக் தகாண்டது. எ-டு தபாருள்  னலப்புகள், 

திறவுச ்தசாற்கள், தசாற்தறாடரக்ள். 

Data base connection - தகவல் தள இணைப்பு: விஷீவல் 

னபசிக்கில் மூன்று  கவல் அணுக்க இனடமுகங்கள் உள்ளன. 

அனவயாவன: 1) வினசயுறு எக்ஸ்  கவல் தபாருள்கள் (ado) 2) 

த ானல ்  கவல் தபாருள்கள் (rdo) 3)  கவல் 

அணுக்கப்தபாருள்கள் (dao). 

Data base management systems (dbms), basic concepts of - தகவல் 

தள நமலாை்ணம முணறயின் (டிபிஎம்எஸ்) அடிப்பணடக் 

கருத்துகள் : டிபிஎம்எஸ் என்பது ஒரு நிகழ்நிரல் அல்லது 

நிகழ்நிரல் திரட்டு. இன ப் பலரும்  கவலுக்காகப் 

பயன்படு ் லாம். ன னவப்பட்டால், மாற்றிய னமக்கலாம். 

எளிய மற்றும் சிக்கலான னவண்டுனகாள்கனளயும் 



அனமக்கலாம். இவற்னற எல்லாம் தகாண்டு த ரிவு தசய்  

பதிவுருக்களின் பணினய னமற்தகாள்ளலாம். தபரிய  கவல் 

 ளங்களிலிருந்து வினரவாக ்  கவல்கனள மீட்கவும் அணுகவும் 

இயலும். இதுனவ இ ன் தபருநன்னம. இ ன் ஆற்றலுள்ள 

வன்தபாருள் இயங்கும் தபாழுது, தபரிய  கவல்  ள ்திலிருந்து 

வினாடிகளில் ஒரு சிறு  கவனலக் கூடப் தபறலாம். இதிலுள்ள 

பணிகள் மூவனக: 1)  கவல்  ள ்தில்  கவனலப் பதி ல், 2) 

இ ் ள ்தில் பதிவுருக்கனளப் பதிவு தசய் ல், 3)  கவல் 

உட்பகுதிகனள அல்லது கணங்கனளப் தபறு ல். 

Data base, manipulation of - தகவல் தளத்ணதக் 

ணகயாளல் : இன ப் பின்வரும் வழிகளில் னகயாளலாம். 

1) ன டல், 2) பிரி ் ல், 3) இனண ் ல், 4)  கவல் கணக்கீடுகள் 

தசய் ல், 5) வடிகட்டல், 6)  கவல்  ள ்ன ப் பதிப்பதி ் ல், 7) 

அறிக்னக இயற்றல் data base querying - தகவல் தள 

வினா : ஒவ்தவாரு  கவல்  ள னமலாண்னம முனறயும் 

நிகழ்நிரல் தமாழினய ஒ ்  தமாழி ஒன்னற அரவனணக்கிறது. 

இம்தமாழிக்கு கட்டணமப்பு வினா பமாழி, கவிதமா என்று 

தபயர.் ஆங்கில ்திற்கு மிக தநருக்கமான கூற்றுகனளப் 

பயன்படு ்தி ்  கவல்  ள ்துடன் த ாடரப்ு தகாள்வ ற்குகாக 

இது சிறப்பாக அனமக்கப்பட்டது. இம்தமாழி மூலம் 

பின்வருவனவற்னறச ்தசய்யலாம்: 1) பதிவுருக்கனள 

இடங்காண ்  கவல்  ள ்ன  ் ன டல், 2) பதிவுருக்கனள 

னமம்படு ்  அட்டவனணகளுக்கினடனய இனணப்புகனள 

நிறுவு ல், 3) பதிவுருக்ககளின் துனண ் த ாகுதிப் பட்டியனல ் 

ன டு ல், 4) கணக்கீடுகள் தசய் ல், 5) பனழய பதிவுருக்கனள 

நீக்கல், 6) பிற  கவல் னமலாண்னமப் பணிகனளச ்தசய் ல். ஓர ்

அட்டவனணயிலுள்ள  கவலின் சிறப்புக் கரு ்துகளாக 

வினாக்கனளக் கரு லாம். இவ்வினாவிலிருந்து தபறும் முடினவ 

எப்தபாழுதும்  னியாகச ்னசமி ்து னவ ்து னவண்டிய தபாழுது 

காணலாம். 

Data base types - தகவல் வணககள் : கரு ் னமப்பு 

அடிப்பனடயில் இ ் ள ்ன ப் பின் வருமாறு வனகப்படு ் லாம். 

1) தட்ணடக் நகாப்புத் தகவல் தளம்: இதில்  னி ் கவல் 

அட்டவனண இருக்கும்.  னியானளா குழுனவா இன ப் 

பயன்படு ் லாம். முகவரிப் பட்டியல்கள், தபாருள் பட்டியல்கள் 

னபணப் பயன்படுவது. சிக்கலான  கவல்கனள இதில் தபற 

இயலாது. 



2) பதாடர்பு நிணலத் தகவல் தளம்: இதில் ஒன்றுக்கு 

மற்தறான்று த ாடரப்ுள்ள அட்டவனணகள் த ாகுதியாக 

அனமந்திருக்கும். ஒன்றுக்கு னமற்பட்ட அட்டவனணகளில் 

இருக்கும். ஒன்றுக்கு னமற்பட்ட புலங்கள் 

அட்டவனணகளுக்கினடனய ஒரு த ாடரன்ப உருவாக்கும். 

தபாதுப்புலங்கள் திறவுகள் (கீஸ்) எனப்படும். இதுனவ இன்று 

த ாழில்துனறயில் அதிகம் பயன்படுவது. 

3) படிநிணலத் தகவல்தளம் : மு லில் இது மு ன்னமக் 

கணிப்தபாறிகளில் பயன்பட்டது. இதில் பதிவுருக்கள் மரம் 

னபான்ற அனமப்பில் உருவாக்கப்படும். பதிவுரு வனககளுக்கு 

இனடனய உள்ள உறவு  ாய்-னசய் உறவு னபான்றது.இந்  உறவில் 

ஒரு குழந்ன வனக ஒரு  னி ் ாய் வனகனயாடு 

உறவுதகாள்ளும். 

4) வணலயணமவுத் தகவல் தளம்: இது படிநினல ்  கவல் 

 ள ்ன  ஒ ் து. னவறுபாடு இதுனவ. ஒரு பதிவுருவனக 

ஏனனய பதிவுரு வனககள் ஒன்னறாடு த ாடரப்ு தகாள்ளக் 

கூடியது. 

5) பபாருள் வழித் தகவல்தளம்: இது ஒரு புதிய அனமப்பு. 

அண்னமக் கால ்தில் உருவானது. முற்றிலும் னவறுபட்ட 

அணுகுமுனறனய னமற்தகாள்வது. இதிலுள்ள  கவல் இனங்கள், 

பண்புகள், நனடமுனறகள் ஆகியனவ சிக்கலான இனங்களாக ் 

த ாகுக்கப்படும். இ ்த ாகுப்னப தபாருள்கள் எனப்படும். 

பாரக்்கக் கூடிய அளவில் ஒரு தபாருள் என்பது வினள 

தபாருளாகனவா, நிகழ்சச்ியாகனவா, வீடாகனவா, 

பயன்படுதபாருளாகனவா, கனலப்தபாருளாகனவா இருக்கும். 

இப்தபாருனள அ ன் இயல்புகள், பண்புகள், நனடமுனறகள் 

ஆகியனவ வனரயனற தசய்பனவ. இ ன் சிறப்பியல்புகளுக்குப் 

பாடம் (உனர), ஒலி, வனரகனல, ஒளி ஆகியனவ உண்டு. நிறம், 

அளவு, பாணி, வினல ஆகியனவ பண்புகளுக்கு எடு ்துக் 

காட்டுகள். நனட (தசயல்) முனற என்பது தபாருனளாடு 

த ாடரப்ுள்ள முனறயாக்கனல அல்லது னகயாள்வன க் 

குறிக்கும். 

Data bus - an electrical path way between the microprocessor and 

memory in a computer. தகவல் நபாக்குவாய் : நுண் 

முனறயாக்கிக்கும் ஒரு கணிப்தபாறியின் நினனவக ்திற்கும் 

இனடயிலுள்ள மின்வழி. 



Data capture - method of collecting data and converting it into a form 

to be used by a computer. தகவல் ஈட்டல் :  கவனல ் திரட்டிக் 

கணிப்தபாறி பயன்படு ்துமளவுக்கு ஒரு வடிவ ்திற்கு மாற்றல். 

Data file, kinds of - தகவல் நகாப்பின் வணககள்: இது இருவனக. 

1) ஓட்டவழிக்நகாப்பு: னவறு தபயர ்திட்டக் னகானவ. இது னமலும் 

இருவனகப்படும். I) பாடக்நகாப்புகள்: இதிலுள்ள னகாப்புகள் 

அடு ் டு ்துள்ள உருக்கனளக் தகாண்டிருக்கும். Ii) படிவணமப்பு 

இல்லாக் நகாப்புகள்: இ ற்கு ்  னி ்  னசமச ்சாரப்லன் 

த ாகுதி உண்டு. 

2) முணறவழிக் நகாப்பு: னவறு தபயர ் ாழ்நினலக்னகாப்பு. இது 

 ாழ்நினலச ்சாரப்லன்கனளக் தகாண்டது. 

Data-organization -  கவல் அனமப்பு : இது மடிப்பிகள் 

(நபால்டர்ஸ்) ஒழுங்காக அணமந்தது. ஒரு நிறுவனத்ணத 

எடுத்துக் பகாள்நவாம். அதற்கு அலுவலகம், அதன் 

பபாருள்கள், வாடிக்ணகயாளரக்ள், வைங்குபவர் எனப்பல 

உை்டு. இத்தாள்கள் எல்லாம் நவறுபட்ட மடிப்பிகளில் 

நிரப்பப்பட்டிருக்கும்; ஒரு நிரப்பு அணறயில் நசமிக்கப் 

பட்டிருக்கும் மடிப்பிகள், அணறகள் ஆகியவற்றிலுள்ள 

குறிப்புச ்சீட்டுகள் நாம் விரும்புவணத எடுக்க உதவும். 

இதற்கு விண்னடாஸ்-98 நன்கு உதவுகிறது. 

Data processing - the acquisition, recording and manipulation of data 

by means of a computer. This process involves data collection, 

verification, validation and report generation. தகவல் 

முணறயாக்கல் :  ரவுச ்தசயலாக்கம். கணிப்தபாறியினால் 

 கவல்கனள ஈட்டல், பதி ல், னகயாளல் ஆகியவற்னறச ்

தசய் ல். இம்முனறயிலுள்ள தசயல்களாவன. 1)  கவல் திரட்டல், 

2) சரிபார ்் ல், 3) தசல்ல ் க்க ாக்கல், 4) அறிக்னக 

உருவாக்கல். 

Data processing computerised, advantages - பா. Computerised data 

processing, advantages of. 

Data processing, kinds of - தகவல் முணறயாக்கல் வணககள் : இது 

இருவனக 1) ணக வழி முணறயாக்கல்: னகயால்  கவல்கனள ் 

த ாகு ் ல் எ-டு வகுப்பாசிரியர ்ன ரச்ச்ி அறிக்னக  யாரி ் ல். 

2) கைிப்பபாறிவழி முணறயாக்கல்:  கவல்கனளக் 

கணிப்தபாறியில் தசலு ்தி ் த ாகு ் ல். எ-டு அரசு ் ன ரவ்ு 

மதிப்தபண் பட்டியல்கள். 



Data processing manual, disadvantages of - ணகவழித் தகவல் 

முணறயாக்கலின் தீணமகள்: 

1) துல்லியம் பயனுறுதிறன் குனறவு. 

2) னகவழி முனறகளுக்கு அதிக னநரமாகும். 

3) மனி  முயற்சி கணிப்பீட்டுப் பினழகனளச ்தசய்ய வல்லது. 612 

ஐ 621 என்று எழுதுவ ற்கு வாய்ப்புள்ளது. 

4)  ாள் பதினவடுகளில்  கவல்கனள எழுதுவ ால் அனவ 

பருமனில் அதிகமாகிப் னபணுவ ற்கு இடராக இருக்கும். 

5) திரு ் ம், மாற்றம் ஆகியவற்னறச ்தசய் ல் கடினம். 

Data representation - தகவல்கணளக் குறித்தல் : இதில் பின் 

வருவன அடங்கும்: 1) இருமிகள், எண் இருமிகள், 2) இரும 

எண்கள், 3) பதின் அறும எண்கள், 4) நிகர ்சரிபாரப்்பு இருமி. 

Data retrieval - the selection and extraction of data from a data base 

thro a keyboard connected to a computer. தகவல் மீட்பு :  கவல் 

 ள ்திலிருந்து  கவனலப் பிரி ் லும் த ரிவு தசய் லும், 

கணிப்தபாறியுடன் இனணக்கப்பட்ட வினசப் பலனகயால் இது 

நனடதபறுகிறது. Data sheet view - தகவல்தாள் காட்சி : இது 

அட்டவனண அனமப்னப உருவாக்கவும், ஆவணப் பட்டியனலப் 

பாரன்வயிடவும்  கவல்கனள பதிந்து பதிப்பிக்கவும் 

பயன்படுவது னவறுதபயர ்அட்டவனண. 

Data sink - the end of a communication channel at which data is 

received. தகவல் அமிை்வு :  கவல் த ாடரப்ு வழி முடி ல். 

இங்கு ்  கவல் தபறப்படும். 

Data type conversion - தகவல் வணக மாற்றம் : சி தமாழியில் 

இ ற்கு ் திட்டமான விதிகள் உண்டு. விதிகனளப் 

பிற்னசரக்்னகயில் அட்டவனணயில் கண்டுதகாள்க. A+b என்னும் 

னகானவனய எடு ்துக்தகாள். A என்பது முழுஎண் மாறி 

என்றால், b என்பது மி ப்பு மாறி. பின் b என்பது மி ப்பு மாறியாக 

மாற்றப்படும். னகானவயின் பலன் மி ப்பு முனறயின் படி 

மதிப்பிடப்படும். 

Data types - தகவல் வணககள் : இனவ அனன ்தும் மாறி என்று 

தகாள்ளப்பட னவண்டியனவனய. னவறுபட்ட வனககள் 

பின்வருமாறு : 1) எண் இருமி 2) பூல் 3) முழு எண் 4) நீளம் 5)  னி 6 

இரட்னட 7) தசலாவணி 8) தபாருள் 9) நாள்,10) சரம் 1) மாறிடம். 



Data warehouse - தகவல் நசமகம் : இது ஒரு கணிப்தபாறி முனற. 

த ாழில் துனற ]யாளரக்ளுக்கு முடிதவடுப் ]ப ற்கு னவண்டிய 

 கவல்கனள உடனுக்குடன்  ருவது. 

Date arithmetic - நாள் கைக்கு : இன க் னகயால் எழுதும் 

தபாழுது எல்லா  ் கவல்கனளயும் நினனவில் னவ ்துக் தகாள்ள 

னவண்டும். இவற்னறக் கணிப்தபாறியில் தகாடு ்து 

அட்டவனணச ்தசயலி மூலம் தசயற்படு ்துவது எளிது. பல 

 கவல்களுக்கும் படிவனமப்பு ஏற்படு ் லாம். எ-டு 5-10-00 12-8-00 

என்னும் இரு நாட்களுக்கு இனடபட்ட நாள்கனள 

கணக்கிடுனவாம். இன சத்சய்ய இந்  நாள்கனள எனவனயனும் 

இரு நுண்ணனறகளில் - b2, b3 - தகாடுக்கவும். பின் = b2 - 

b3 என்னும் வாய்பாட்னட நுண்ணனற b4 - இல் தகாடுக்கவும். 

வினட 10746 நாள்கள் என்று நுண்ணனற b4 - இல் ன ான்றும். 

Deadlock - நதக்கம் : இது ஒரு கணிப்தபாறியில் பணி னமலும் 

நனடதபறாது இருக்கும் நினல. னவறு தபயரக்ள் சாவு ் ழுவல், 

இனடப்பூட்டு, முடிசச்ு. 

Dead time - a period of time allowed between two related events to 

avoid overlap. பவற்று நநரம் : த ாடரப்ுள்ள இரு 

நிகழ்சச்ிகளுக்கினடனய பகுதி ஒ ்திருப்பன  ்  டுக்க 

அனுமதிக்கப்படும் னநரம். 

Debug - to remove an error in a computer 

programme. பிணைநீக்கு : ஒரு கணிப்தபாறி நிகழ்நிரலில் 

பினழனயக் கனள ல். 

Decade - a group of 10 storage locations: eg. Magnetic 

drum. பத்தாமிடம் : ப ்துச ்னசமிப்பு இடங்களின் த ாகுதி எ-டு 

காந்  உருனள. 

Decimal notation - decimal numbers usually represented by binary 

digits. பதின்மக் குறிமானம் : வழக்கமாகப் பதின்ம எண்கள் 

இரும இலக்கங்களால் குறிக்கப்படு ல். 

Decision - an operation carried out by a computer to choose between 

alternative courses of action by comparing the relative magnitude of 

two specified operands. முடிவு : கணிப்தபாறியினால் 

நினறனவற்றப்படும் தசயல். இசத்சயலின் ஒன்றுவிட்ட ஒன்று 

னபாக்குகள் த ரிவு தசய்யப்படும். குறிப்பிட்ட இரு 

தசயலிடங்களின் சாரப்ு அளனவ ஒப்பிட்டுச ்தசய்யப்படுவது 

இது. 



Decision box - a flowchart symbol used to represent a 

decision. முடிவுப்பபட்டி : வழிமுனறப் படக்குறியீடு, முடினவக் 

குறிக்கப்பயன்படுவது. 

Decision element - a circuit doing a logical operation: and, or, not, 

except on one or more binary digits of input information representing 

yes or no and which expresses the result in its output otherwise known 

as decision gate. முடிவுக் கூறு : முனறனமச ்தசயனலச ்தசய்யும் 

மின் சுற்று. எ-டு உம், அல்லது இல்னல,  விர. இனவ 

உட்பலனுள்ள ஒன்றுக்கு னமற்பட்ட இரும எண்களில் இருக்கும். 

இ னால் முடிவு தவளிப் பலனாக ் த ரியும். னவறுதபயர ்முடிவு 

வாயில். 

Decision instruction - an instruction capable of discriminating between 

the relative value of two specified operands. முடிவுக் கட்டணளக் 

குறிப்பு : குறிப்பிட்ட இரு தசயலிடங்களுக்கினடனய உள்ள 

மதிப்னப னவறுபடு ்தி அறியும் குறிப்பு. 

Decision table - a table of contingencies to be considered in the 

definition of a problem together with the actions to be taken. முடிவு 

அட்டவணை : சில் லனற இனங்களின் அட்ட வனண. எடுக்க 

னவண்டிய நடவடிக்னககளுடன் ஒரு சிக்கனல வனரயறுப்பதில் 

கரு ப்படுவது. 

Declaration time - in using the magnetic tape, the time required from 

the completion of a reading or writing operation to the moment the 

tape is stopped. எதிர்முடுக்க நநரம் : காந்  நாடானவப் 

பயன்படு ்தும் தபாழுது, படிக்கும் அல்லது எழுதும் தசயல் 

முடிவனடவதிலிருந்து நாடா நிற்கும் வனரயில் ன னவப்படும் 

னநரம். 

Decode - to determine the meaning of a set of signals describing an 

operation to be carried out. பூட்டவிை் : நினறனவற்ற னவண்டிய ஒரு 

தசயனல விளக்கும் குறினக ் த ாகுதிகளின் தபாருனள 

உறுதிதசய்வது. 

Decoder - 1. A device translating a set of code signals. 2. Decoder 

circuit. 3. Matrix. 4. Tree. பூட்டவிை்ப்பி : 1) குறிமுனறக் 

குறினககனளப் தபயரக்்கும் கருவியனமப்பி, 2) பூட்ட விழ்ப்பு 

மின்சுற்று, 3) அணி, 4) மரம். 

Decrement - to decrease a variable. தாை்வு : ஒரு மாறினயக் 

குனற ் ல். 



Decrement field - the part of an instruction word being used to modify 

the contents of a stoage location or 

register. தாை்வுப்புலம் : கட்டனளக் குறிப்புச ்தசால்லின் பகுதி; 

னசமிப்பு இடம் அல்லது பதிவக ்தின் அடக்கங்கனள 

மாற்றியனமக்கப் பயன்படு ் ப்படுவது. 

Decryption - தகவல் விடுவிப்பு : குறிமுனறயில் அனமக்கப் பட்ட 

தசய்திகனள மீண்டும் எளிய தசய்திகளாக மீட்டல். ஒ. Encryption. 

Dedicated channel - a link used for communication between devices. 

Its function is soley devoted to serving these devices. ஒப்பணடப்புச ்

பசல்வழி : கருவியனமப்புகளுக்கினடனய  கவல் 

த ாடரப்ுக்காகப் பயன்படும் இனணப்பு. இ ன் னவனல முழுக்க 

முழுக்க இக்கருவியனமப்புகனள இயங்கச ்தசய்வன . 

Deep magic - an awesomely arcane technique control to a 

programme. ஆை் மாயக்கட்டு : ஒரு நிகழ் நிரனலக் 

கட்டுப்படு ்தும் ஒளி மனறவான நுணுக்கம், அசச்ந்  ருவது. 

Defect - a fault in hardware or software. It may cause processing 

failures in a computer system. குணற : வன்தபாருள் அல்லது 

தமன்தபாருளிலுள்ள குனற. ஒரு கணிப்தபாறி ் த ாகுதியில் 

இது முனறயாக்குந்  வறுகனள உண்டாக்குவது. 

Definition list - வணரயணறப் பட்டியல் : தசாற்கனள 

வனரயறுக்கப்பயன்படுவது. பா. List, kinds of. 

Degauss - to erase information from a magnetic tape, disk, drum or 

core. அழித்தல் : காந்  நாடா, வட்டு, உருனள அல்லது 

உள்ளக ்திலிருந்து  கவனல நீக்கல். 

Degausser - a device designed to demagnetise tape otherwise known 

as bulk eraser. அழிப்பி : ஒரு காந்  நாடானவக் காந்  நீக்கம் 

தசய்ய வடிவனமக்கப்பட்ட கருவியனமப்பு. 

Degradation - the operation of a computer system providing a lower 

level of service in case of failures. நிணல இறக்கம் :  வறுகின்ற 

தபாழுது ஒரு கணிப்தபாறி ் த ாகுதியின் தசயல்,  ாழ்பணி 

நினலயில் இருக்கும். 

Delay counter - a counter inserting a time delay in a sequence of 

events. தாமத எை்ைி : நிகழ்சச்ி வரினசயில் கால ாம  ்ன  

உண்டாக்கும் எண்ணி. 



Delay time - the amount of time by which the arrival of signal is 

retained after transmission thro physical equipment. தாமத 

நநரம் : கருவி வழியாகச ்தசலு ்துனக நனடதபற்ற பின் குறினக 

வருவ ற்குரிய னநர அளவு பின்னனட ல். 

Deletion - any operation to eliminate a record or group of records from 

a file or folder or to remove a programme from the memory of a 

computer. நீக்கல் : ஒரு னகானவ அல்லது மடிப்பியிலிருந்து 

பதிவுருக்கள் த ாகுதினய நீக்கும் தசயல். அல்லது கணிப்தபாறி 

நினனவக ்திலிருந்து நிகழ்நிரனல நீக்கல். 

Deletion operator - the part of a data removing and replacing an 

existing record when it is added to file. நீக்கல் பசயலி :  ற்தபாழுது 

இருக்கும் பதிவுரு, னகாப்புடன் னசரக்்கப்படும் தபாழுது, 

அன நீக்கும் அல்லது மாற்றீடு தசய்யும்  கவலின் பகுதி. 

Delimiter - a marker character used to limit the bounds of a group of 

related characters in a programme not considered a member of the 

group, a character, a return, a comma or slash may be inserted as a 

delimiter. வணரயணறப்படுத்தி : ஒரு த ாகுதியின் உறுப்பு 

இல்னல என்று கரு ப்படும் த ாடரப்ுனடய உருக்கள், 

த ாகுதியின் எல்னலகனள வரம்புப்படு ்தும் குறிப்பி உரு. ஓர ்

உரு, திருப்பம், காற்புள்ளி, அல்லது ஒரு சாய்வுக் னகாடு, 

வனரயனறப்படு ்தியாகச ்தசருகப்படும். 

Deltagram - a channel based message is conveyed within minutes and 

delivered by fax or e-mail. Nominal fee is rs. 10. பதாணல 

வழிவணரயம் :  கவல்கள் சில நிமிக்குள் த ரிவிக்கப் பட்டு ் 

த ானலநகல் அல்லது மின்னஞ்சல் மூலம் ஒப்பனட 

தசய்யப்படுகிறது. குனறந்  கட்டணம் ரூ. 10. 

Demodulation - coverting an analog signal back into a digital 

one. பை்பிறக்கம் : மீண்டும் ஒப்பு னமக்குறினகனய இலக்கக் 

குறியாக மாற்று ல். 

Dense list - the list where all the cells contain records of the 

file. பசறிவுப் பட்டி : இதில் எல்லா நுண்ணனறகளும் னகாப்பின் 

பதிவுருக்கனளக் தகாண் டிருக்கும். 

Density - a measure of the compactness of recording for data 

storage. பசறிவு :  கவல் னசமிப்பின் பதிவு தநருக்க அளவு. 



Deposit - to preserve the contens of an area of memory by writing to a 

backing store. ணவப்பு :  ாங்கு னசமிப்புக்கு எழுதுவ ன் மூலம் 

நினனவகப் பகுதியின் அடக்கங்கனளப் பாதுகா ் ல். 

Deqsol, differential equation solver - படக்கால், நவறுபடு 

சமன்பாடு தீர்ப்பி : ஜப்பானனச ்சாரந்்  ஹிசச்ாய் என்பவரால் 

உருவாக்கப்பட் டது. எண்சார ்பகரப்்பு தமன்தபாருள் உருவாக 

உ வுவது. 

Description - a significant element of data used to identify a record in 

which it appears. வை்ைணன : ஒரு  கவலின் சிறப்புக் கூறு. இது 

 ானுள்ள பதிவுருனவ அனடயாளங் கண்டறியப் பயன்படுவது. 

Designation - an item of data forming part of a computer 

record. தகவல் பபயர் : ஒரு கணிப் தபாறிப் பதிவுருவின் 

பகுதியாகவுள்ள  கவல் இனம். 

Designation punch - a hole in a punched card showing the nature of 

the data. Otherwise known as control hole, control punch, designation 

hole, function hole. 

தகவல் பபயர் பபாத்தல் : துனளயிட்ட அட்னடயிலுள்ள துனள; 

 கவலின் இயல்னபக் காட்டுவது. னவறு தபயரக்ள்: 

கட்டுப்பாட்டு ் துனள, கட்டுப்பாட்டுப் தபா ் ல்,  கவல் 

தபயர ்்துனள, னவனல ் துனள. 

Desktop computer-a unit with physical dimensions fitting conveniently 

on a desktop. நமணசக் கைிப்பபாறி : னமனசயில் வசதியாக 

அனமயும் பரு மன்கனளக் தகாண்ட அலகு. 

Desk top publishing, dtp - நமணச பவளியிடல், டிடிபி: 

நுண்முனறயாக்கிப் பயனுக்குரிய தமன்தபாருள். இம் 

முனறயாக்கி பாட ்ன க் னகயாள்வது. இதில் எழு ் ளவு, 

நுண்னமயாக தநருக்கிச ்தசய்  ல், ப ்தியனமப்பு, வனர கனல 

மு லியனவ கட்டுப்படு ்  ப்படும். இன ச ்தசய்யச ்சுட்தடலியும் 

விண்னடாசும் உ வும். இதில் அலகிடும் உரு முனறயாக்கி 

இருக்கும். இது பக்க வண்ணனன தமாழிக்கு இனணயானது. 

உண்டாகும் தவளிப்பலன் னலசர ்அசச்ியற்றினய இயக்கி 

அசச்ுப்படினய அளிக்கும். இன  நன்கு திரு ் ம் தசய்து முடிவாக 

எடுக்கப்படும் அசச்ுப்படி அசச்ிட னவண்டிய தசய்திகளுக்கு 

மூலமாக அனமயும். இம்மூலம் படல ்தில் படிஎடுக்கப் பட்டு 

அசச்ுக்கு அனுப்பப்படும். 



Desktop publishing, benefits of - டிடிபியின் நன்ணமகள்: 1)ஒரு 

புதிய த ாழில்நுட்பம். தவறுதபயர ்ஒளியசச்ுக் னகானவ. 

2)னகயால் அசச்ுக் னகாப்பன  விட மூன்று மடங்கு அதிக 

மாக ் ட்டசச்ு தசய்யலாம். 3)அசச்ு மிக  ்த ளிவாக இருக்கும். 

4)மு லில் ஒரு புள்ளி எழு ்தில்  ட்டசச்ு தசய்து பிறகு னவண்டிய 

புள்ளி எழு ்துகளுக்கு மாற்றலாம். 5)னவண்டியவாறு வடிவ 

னமப்பு தசய்யலாம். 6)திரு ் ம் தசய்வது எளிது. 7)ஒருபக்க ்தில் 

இருக்கும் தசய்தினய னவறு பக்க ்திற்குச ்தகாண்டு தசல்வது 

எளிது. 8)பு ் க னவனலகனள மிக வினரவாக முடிக்கலாம். 

9) ட்டசச்ு தசய்து படி எடு ்  தசய்திகனள எதிரக்ாலப் பயனுக்கு 

னசமி ்துனவ ்துக் தகாள்ளலாம். 10)திரு ் ங்கனள ் 

தினரயினலனய படி ்துச ்தசய்யலாம். 11)அனன ்துச ்சில்லனற 

னவனலகனளயும் அழகாகச ்தசய்யலாம். 12)அசச்ு ் 

த ாழில்நுட்ப இயலில் ஒரு தபரும் புரட்சி ஏற்படு ்தி வருகிறது. 

Desk top publishing, definition of - டிடிபி இலக்கைம்: வசதியான 

னமனசயில் கணிப்தபாறினய னவ ்து னவண்டிய  கவல்கனள ் 

 ட்டசச்ு தசய்து அசச்ுப்படி எடு ் ல். 

Desktop short circuits -நமணசக் குறுக்கு வழிகள் : 

விண்னடாசிலுள்ள ஆராய்வி மூலம் இவற்னற உருவாக் கலாம். - 

Desktop, structure of -நமணச அணமப்பு : விண்னடாஸ்-98-இல் 

அடிப்பனட னவனல தசய்யும் னமனட னமனசனய. இதில் எல்லா 

நிகழ்நிரல்களும் உள்ளன. சுட்தடலினயப் பயன்படு ்தி 

னவண்டியவற்னறப் தபறலாம். இம்னமனசயில் பல நுண்படங்கள் 

உள்ளன. இனவ பயன்பாடு கனளக் குறிப்பனவ. ஒவ்தவாரு 

படமும் ஒரு குறிய ்ன க் தகாண்டிருக்கும். இக்குறியம் 

பயன்பாட்டின் தபயனரக் குறிக்கும். எ-டு என் கணிப் தபாறி, 

மீள்சுழற்சிக் குதிரகம், இனணய ஆராய்வி.  விர இதிலுள்ள் பிற 

பகுதிகளாவன: 1) பணிசச்ட்டம் 2) த ாடங்கு தபா ் ான் 3) 

த ாடங்கு பட்டி 4) வினரவு பணிசச்ட்டம் 5) அனமப்பு ்  ட்டு 6) 

பணி அட்டவண்ணப் படு ்தி. 

Device - the computer component or computer itself. 

கருவியணமப்பு: கணிப் தபாறிப் பகுதி அல்லது 

கணிப்ப்த ாறி. Dhtml - டிஎசட்ிஎம்எல்:இது தனிசப்சால் 

ஒட்டுகணள அளித்து எழுதுபமாழிகணளப் பயன்படுத்துவது. 

Diagnosis -to locate errors in software or failures in hardwafe, 

குணறயறிதல்:தமன்தபாருளில் பினழகனளயும் வன்தபாருளில் 

 வறுகனளயும் கண்டறி ல். 



Diagnostic test -the use of a special programme to identify and isolate 

failures in a computer-குணறயறிஆய்வு :ஒரு கணிப் தபாறியில் 

 வறுகனள அனடயாளங்கண்டு பிரி ் றிய ்  னி 

நிகழ்நிரனலப் பயன்படு ் ல். 

Dialect -variations in the syntax of a particular computer language.-

கிணள பமாழி :ஒரு குறிப்பிட்ட கணிப்தபாறி தமாழியின் 

த ாடரியலில் உள்ள னவறுபாடுகள். 

Dialog, box -உணரயாடல் பபட்டி :இது விண்னடாசில் 

பயன்படுகிறது.  கவனல ் தினரயில் காட்டுகிறது. மற்றும் 

துலங்கனல ்  ட்டசச்ு தசய் வது அல்லது த ரிவுப் பட்டியலிருந்து 

ன ரந்்த டுப்பது. இப்தபட்டியிலுள்ள கட்டுப் பாடுகள் 

பின்வருமாறு: 1) பாடப்தபட்டி, 2) பட்டிப் தபட்டி, 3) கீழிறக்கும் 

பட்டிப் தபட்டி, 4) வாதனாலிப் தபா ் ான், 5)சரிபாரப்்புப் தபட்டி, 

6)தபா ் ான், 7) ந்தி, 8)நழுவி. 

Dibit -a pair of binary digits -ஒரிணை இரும எை்கள். 

Dictionary -a table establishing the correspondence between specific 

words and their code representation. அகராதி :இது ஓர ்அட்ட 

வனண, குறிப்பிட்ட தசாற்களுக்கும் அவற்றின் குறிமுனற 

குறிபாட்டிற்கும் இனடனய த ாடரன்ப ஏற்படு ்துவது. 

Digit -any of the ten numbers 0 to 9.the binary number system uses the 

digits 1 and 0. இலக்கம் :0-9 வனர உள்ள எண்களில் ஒன்று. 1,0 

என்னும் இலக்கங்கனள இரும எண் முனற பயன்படு ்துகிறது. 

Digital cash -இலக்கவழிůபைம் :பா. E-cash 

Digital computer -a device using digital circuits (e.g. Gates and 

computers to process data. இலக்கக் கைிப்பபாறி:இலக்க 

மின்சுற்றுகனள ் (வாயில்கள், எண்ணிகள்)  கவனல 

முனறயாக்கப் பயன்படு ்தும் கருவியனமப்பு. 

Digital data -data stored electromagnetically in the form of discrete 

digits. இலக்கத் தகவல்: னி ் னி இலக்க வடிவில் மின்னணு 

முனறயில் னசமிக்கப்படும்  கவல். 

Digital personality -இலக்க ஆளுணம 

Digital recording -a technique used for recording information as 

discrete points on magnetic recovering media. Eg. Magnetic tape or 

disks. இலக்கவழிப் பதிவு : காந்தப்பதிவு ஊடகங்களில் 



தனித்தனிப் புள்ளிகளாகத் தகவணலப் பதிவு பசய்யப் 

பயன்படும் நுட்பம். 

Digital signal -an electronic signal got by converting an analogue 

signal into a series of separate voltages representing binary ones and 

zeros. இலக்கக் குறிணக : மின்னணுக் குறினக. ஒப்புனமக் 

குறினகனய ்  னி ் னி ் த ாடர ்மின் னழு ் ங்களாக 

மாற்றிப் தபறுவது இது. இவ்தவழு ்துக்கள் இரும எண் 1, 0 னயக் 

குறிக்கும். 

Digital subscriber line, dsl -a modern technology achieving substantial 

speed increasing over conventional lines.the operation may be 

symmetric or asymmetric. இலக்க உறுப்பினர் வழி, 

டிஎஸ்எல் :பனழய முனற வழி கனளவிடக் குறிப்பிட ் க்க 

வினரனவப் தபறும் இக்கால ் த ாழில்நுட்பம். இயக்கம் சமசச்ீர ்

உள்ள ாகனவா சமச ்சீர ்அற்ற ாகனவா இருக்கும். 

Digitizer-a device to convert analog measurement,such as drawing into 

digital form to be used for input into a digital 

computer.இலக்கமாக்கி: வனரபடம் மு லியவற்னற ஒப்புனம 

அளவீடுகளிலிருந்து இலக்க வடிவ ்தில் மாற்றும் கருவியனமப்பு. 

இலக்கக் கணிப்தபாறியில் இது உட்பலனன உண்டாக்கப் 

பயன்படுவது. 

Digit time - the time interval corresponding to a specific digit signal in a 

series. இலக்க நநரம் :ஒரு வரினசயில் குறிப்பிட்ட இலக்கக் குறி 

னகனயாடு த ாடரப்ுள்ள கால இனடதவளி. 

Dimensioning variables -மாறிகணளப் பருமனாக்கல் :ஒரு 

நிகழ்நிரலில் ஒரு மாறினயப் பருமனாக்கும் கூற்னறப் 

பயன்படு ்  னவண்டும் ஒரு மாறினய அறுதியிடப் பயனாளி 

விரும்புகிறார ்என்பன  இக்கூற்று கணிப்தபாறிக்கு ் 

த ரிவிக்கும். புதிய மாறியின்  கவல் வனக, தபயர ்ஆகிய 

வற்னறயும் இது சுட்டிக்காட்டும். 

Direct access-fast method of finding data in a storage medium. Eg. 

Magnetic disk, ram.நநர ்அணுக்கம் :ஒரு னசமிப்பு ஊடக ்தில் 

 கவனலக் காணும் வினரவு முனற எ-டு காந்  வட்டு, ram 

Direct access memory - random access memory நநரடி அணுக்க 

நிணனவகம்:வரம்பில் அணுக்க நினனவகம். 

Direct address -any address specifying the location of an operand 

நநர்முகவரி :ஓர ்தசயலிட ்ன க் காணும் முகவரி. 



Direct memory access, dma-a facility of some computers allowing 

data to be transferred direct into memory without using a programme 

under the control of the microprocessor. This is of special value in high 

speed memory system. Eg. Disk storage. நநர ்நிணனவக அணுக்கம், 

டிஎம்ஏ: சில கணிப் தபாறிகளிலுள்ள வசதி. 

நுண்முனறயாக்கியின் கட்டுப்பாட்டிலுள்ள ஒரு நிகழ்நிரனலப் 

பயன்படு ்  ாமல்,  கவனல னநரடியாக நினனவக ்திற்கு 

அனுப்பு ல். உயரவ்ினரவு நினனவக முனற யில் இது 

சிறப்புள்ளது. எ-டு வட்டுச ்னசமிப்பு. 

Director -an integral part of an operating system having direct control 

of internal resources of the computer. 

இயக்கி: ஓர் இயக்கும் அணமப்பின் இன்றியணமயாப் பகுதி. 

கைிப்பபாறியின் உள் மூலங்கநளாடு நநரடி கட்டுப் பாடு 

உணடயது. 

Directory -list of files on a computer storage medium for user's easy 

reference. Also known as catalogue. நகாப்பணடவு :கணிப்தபாறிச ்

னசமிப்பு ஊடக ்திலுள்ள னகாப்புகளின் பட்டியல். னவறு தபயர ்

பட்டியல். 

Disk -a rotating circular plate having a magnetizable surface to store 

data. வட்டு :உருளும் வட்ட ்  ட்டு.  கவல்கனலச ்னசமிக்கக் 

காந்  னமற்பரப்புண்டு. 

Disk drive -a device to rotate magnetic disk and access its data by 

means of a read/write head. வட்டு இயக்கி : படிக்கும்/எழுதும் 

 னலயினால் காந்  வட்னட உருட்டி ்   கவனல அணுக்கம் 

தகாள்ளுமாறு தசய்யும் கருவியனமப்பு. 

Disk operating system,dos -an operating system using disk for its 

secondary storage medium. வட்டு இயக்கு அணமப்பு, வஇஅ, 

டிஒஸ்: வட்டு  ன் இரண்டாம் நினலச ்னசமிப்புக்காக வட்னடப் 

பயன்படு ்தும் இயக்கு அனமப்பு. 

Disk storage -an external computer storage device. வட்டுச ்நசமிப்பு: 

கணிப் தபாறியின் புற ்ன  உள்ள னசமிப்புக் கருவியனமப்பு. 

Display -an output device: e.g screen. -காட்சிக் கருவி : 

தவளிப்பலன் கருவியனமப்பு. எ-டு தினர. 

Displaying control -an interface unit used to connect a number of visual 

display units to a central processor. காட்சிக் கட்டுப்பாடு :இனட 



முக அலகு. னமய முனறயாக்கியுடன் பல காட்சிக் 

கருவிகனளயும் இனணக்கப் பயன் படுவது. 

Distributed control system -a collection of modules each with its own 

specific function. பகிர்வுக் கட்டுப்பாடு அணமப்பு :அலகு ் 

த ாகுப்பு. ஒவ்தவாரு அலகும் அ ற்குரிய குறிப்பிட்ட 

னவனலனயச ்தசய்யும். 

Disturbance -an undesired common signal in a control 

system.அணலக்கழிவு : ஒரு கட்டுப் பாட்டு ் த ாகுதியில் உள்ள 

ன னவயற்ற தபாதுக்குறினக. 

Dithering -நிறசந்சரக்்ணக:அடு ் டு ்துள்ள னவறுபட்ட 

நிறப்புள்ளிகனளச ்னசர ்்துப்பயன்படு ் ல். இனவ மீண்டும் 

னவறு ஒரு  னி ்ன ாற்ற நிற ்ன  உருவாக்கும். இது 

நிறக்காட்சி ் தினரயில் அனமயும்.பா. Colour usage. 

Document -1) any form containing details of some transcation 2) a 

writtern text and charts describing the purpose,nature,usage and 

operation of a programme. ஆவைம் :1) ஒரு நடவடிக்னகயின் 

விவரங்கனளக் தகாண்டுள்ள படிவம். 2) எழுதிய பாடமும் 

படங்களும் ஒரு நிகழ்நிரலின் இயக்கம், பயன், இயல்பு, னநாக்கம் 

ஆகிய வற்னற விளக்கல். 

Document,adding attraction to-ஆவைத்திற்குக் கவரச்ச்ி 

யளித்தல் : 1) நிறம், 2) படம், 3) கனர. 

Documentation -a set of instructions supplied with a computer 

explaining how to operate the computer. ஆவைமாக்கல் : ஒரு 

கணிப் தபாறிக்கு அளிக்கப்பட்ட கட்டனளக் குறிப்புகள் த ாகுதி. 

இது கணிப்தபாறினய இயக்குவது எவ்வாறு என்பன  

விளக்குவது. 

Document, features of -ஆவைச ்சிறப்பியல்புகள்:1) 

வண்ணமிடல், 2) படம் னசர ்் ல், 3) பாடஇனயபு, 4 

ஆவணங்கனள இனண ் ல். 

Document file -ஆவை்க்நகாப்பு:பயன்பாட்டு அடிப்பனடயில் 

பயனாளியால் உருவாக்கப்படுவது. 

Domain name -புலப்பபயர்: இது ஒரு குறிசீட்டு. இனணய ்தில் 

ஒரு கணிப்தபாறினய இனங்காண உருவாக்கப்பட்டது. 



Domain name system -புலப்பபயர்முணற: கணிப்தபாறிகனளப் 

தபயரிடும் சீட்டுகனள ஐபி எண்கனளாடு இனயபு படு ்  

அனமந்  படிநினல வரினசனய இப்தபயர.் 

Domain-tip memory, dot -the computer memory in which presence or 

absence of a magnetic domain in a localised region of a thin magnetic 

film designates 1 or 0.otherwise known as magnetic domain memory. 

புலமுனன நினனவகம், டிஓடி: இது கைிப்பபாறி நிணனவகம். 

இதில் ஒரு பமல்லிய காந்தப் படலத்தின் பகுதியில் 

காந்தப்புலம் இருப்பதும் இல்லாததும் 1, 0 என்பவற்ணறச ்

குறிக்கும். நவறுபபயர் காந்தப்புல நிணனவகம். 

Dot matrix printer -a printer using a printhead. This head forms the 

shape of characters as a matrix of small dots. புள்ளி அைி 

அசச்ியற்றி: அசச்ு ் னலனயப் பயன் படு ்தும் அசச்ியற்றி. சிறு 

புள்ளிகள் தகாண்ட ஓர ்அணியாக் இ ் னல 

உருக்கள் வடிவங்கனள ் ன ாற்றுவிக்கும் 

Dot matrix printer,description of -புள்ளி அைி அசச்ியற்றி 

விளக்கம்: இதில் அசச்ிடப்படனவண்டிய குறியுரு திட்டமான 

புள்ளிகளாக இருக்கும். அசச்ு ் னலயில் பல வரினச நுண் 

ஊசிகள் இருக்கும். அசச்ிடப்பட னவண்டிய உருக்கள் 

நினனவக ்திலிருந்து ஒரு சமயம் ஓர ்உரு நினன வக ்திலிருந்து 

அசச்ியற்றிக்கு அனுப்பப்படும். அசச்ியற்றி மின்னணுப் 

பகுதிகளால் உருக்குறிமுனற விளக்கப்பட்டு, அனவ ஓர ்அசச்ு ் 

 னலயிலுள்ள உரிய ஊசிகளால் இயக்கப்படும். 

இவ்வசச்ியற்றிகளில் பல இரு தினசயுள்ளனவ. இட வலமாகவும் 

வலம் இடமாகவும் அசச்ி யற்றுபனவ. இசத்சயல் அசச்ு வினரனவ 

உயர ்்தும். ஒரு வினாடிக்கு 300 உருக்கள் வனர 

அசச்ியற்றப்படும். அசச்ியற்றிகளில் சிறந் து னலசர ்அசச்ியற்றி 

ஆகும். ஓ. Inkjet printer,laser printer. 

Download -to transfer programmes or data files from a computer to 

another computer. சுணம இறக்கல் : ஒரு கணிப் தபாறியிலிருந்து 

மற்தறாரு கணிப்தபாறிக்கு நிகழ்நிரல்கள் அல்லது  கவல் 

னகாப்புகனள மாற்று ல். இனணய ்தில் பயன்படுவது. 

Down time -the time during which a computer is not functioning due to 

mechanical failure. இறக்க நநரம் :எந்திர ்  வறினால் ஒரு 

கணிப்தபாறி இயங்காமல் இருக்கும் னநரம். 

Dram,dynamic random access memory- இயக்க வரம்பில் அணுக்க 

நிணனவகம், இவஅதி : திட்ட மாண கணிப்தபாறி நினனவகம், 



பிரிட்டிஷ் அறிவியலார ்உருவாக்கியுள்ளது. இது ஒவ்தவாரு 

இருமி ் (0, 1)  கவ னலயும் ஒரு னசம நுண்ணனறயில் னசமிப்பது. 

மின் ன க்கி, படிகப்தபருக்கி ஆகிய இரண்டால் ஆனது. 5ஆம் 

 னலமுனறக் கணிப்தபாறிகளில் அனமவ ற்கு ்  குதி 

தபற்றது. தபருங் கண்டுபிடிப்பு (1999) ஓ. Pledm. 

Drive-any device transporting some recording medium:eg.disk drive.-

இயக்கி: ஒரு பதிவு ஊடக ்ன ச ்தசலு ்தும் கருவி யனமப்பு. எ-

டு வட்டு இயக்கி. 

Drop -a remote terminal located within a terminal. வீை்வி :த ானல 

முனன; முனனய வனலயனமவில் அனமந்திருப்பது. Drop-down 

combo box -a kind of combo box.we can create it by adding a combo 

box to the form. கீழிறங்கு கூடுணகப் பபட்டி : ஒருவனகக் 

கூடுனகப் தபட்டி இப்தபட்டினயப் படிவ ்தில் னசர ்்து இன  நாம் 

உரு வாக்கலாம். 

Drop-down list -combo box a kind of combo box. We can not add 

entries to the list we can create it by adding a combo box to the form. 

கீழிறங்கு பட்டி கூடுணகப் பபட்டி :ஒருவனகக் கூடுனகப் தபட்டி. 

பட்டியுடன் பதிவு கனளச ்னசரக்்க முடியாது நாம் படிவ ்துடன் 

கூடுனகப் தபட்டினயக் னசர ்்து உருவாக்கலாம். 

Dróp-in -the accidental generation of unwanted bits during reading 

from or writing to a magnetic storage device. வீை்தல் :ஒரு காந் ச ்

னசமிப் புக் கருவியனமப்னப எழுதும் தபாழுது அல்லது படிக்கும் 

தபாழுது ன னவயில்லா இருமிகள் (பிட்டுகள்)  ற்தசயலாக 

உண்டா ல். 

Drop-out-a failure during reading or writing to a magnetic storage 

device. A loss of digits takes place. நீங்கல் : இது ஒரு தவறு. இது 

ஒரு காந்தச ்நசமிப்புக் கருவியணமப்ணபப் படிக்கும் பபாழுது 

அல்லது எழுதும் பபாழுது உை்டாவது, இதில் இரும எை்கள் 

இைப்பு ஏற்படும். 

Drop-out error -loss of a recorded list due to some reason.நீங்கு 

பிணை: ஏன ா ஒருகாரணம் பற்றிப் பதிவானஇருமி இல்லாமல் 

னபா ல். 

Drum - a computer storage device.உருணள: கணிப்தபாறிச ்

னசமிப்புக் கருவியனமப்பு. 

Dry running -the checking, the logic and coding of a programme from 

a flow-chart and written instructions, பவற்நறாட்டம்: விதிமுனறப் 



படம், எழுதிய ஆனணக்குறிப்புகள் ஆகியவற்றிலிருந்து ஒரு 

நிகழ்நிரனலச ்சரிபார ்் லும் முனறனமயாக்கலும் 

குறினமப்படு ் லும். 

Dsl, digital subscriber line - இலக்க உறுப்பினர்வழி, இஉவ: 

இக்கால ் த ாழில்நுட்பம். குறிப்பிட ் க்க வினரவு உண்டு. 

இலக்க ்  க வல்கனள வசதியான த ாகுதிகளாக மாற்றி 

இன ப் தபறலாம். இ ற்கு இருபண்பி நுட்பம் (modem 

technology) பயன்படுகிறது. 

Dsl, kinds of -டிஎஸ்எல் லின் வணககள்: இருவனக; 1) சமசச்ீரற்ற 

இலக்க உறுப்பினர ்

வழி (asymmetric dsl) ; இது ஒரு தினசயில் மட்டும் வினரவாகச ்

தசல்லக் கூடியது. 2 சமசச்ீருள்ள இலக்க உறுப்பினர ்வழி 

(symmetric dsl)இது இருதினசயில் எ-டு hdsl. இ ற்கு ஈரினணக் 

கம்பி வடங்கள் ன னவ. 

Dual disk drive -a floppy disk system with two drive mechanisms for 

increased capacity. இரட்ணட வட்டு இயக்கி: அதிக 

தகாள்திறனுக்காக இரு இயக்கு தபாறி நுட்பங்கனளக் தகாண்ட 

தநகிழ்வட்டு ் த ாகுதி. 

Dummy -a device kept readyfor use. மாற்று : பயன்படுவ ற்கு 

ஆய ்  மாக உள்ள கருவியனமப்பு. 

Dummy instruction -an artificial instruction included in a list to serve 

some purpose other than execution as an instruction. மாற்று 

ஆணைக் கட்டணளக் குறிப்பு : ஒரு பட்டியில் னசரக்்கப்படும் 

தசயற்னகக் கட்ட னளக் குறிப்பு. நினற னவற்றும் தசயலாக 

இல்லாமல் னவறு ஒரு னநாக்க ்திற்காகப் பயன் படுவது. 

Dump -to display,print or store the contents of the computer's memory. 

திைி : கணிப்தபாறி நினனவக ்தில் னசமி ் ல், அசச்ியற்றல், 

காட்டு ல் ஆகிய தசயல்கள் இதில் அடங்கும். 

Duplex-a method of communicating between two devices which 

permit data transfer in both directions simultaneously. 

இருபகுதிசப்சயற்பாடு : இரு கருவியனமப்புகளுக்கினடனய 

 கவல் த ாடரப்ு தகாள்ளும் முனற. இ னால்  கவல் மாறுனக 

ஒனர சமயம் இருதினசகளிலும் நனடதபறும். 



Duplicate field -a series of 12 punches in a programme 

card. இரட்டிப்புப்புலம் : ஒரு நிகை் நிரல் அட்ணடயில் 12 

பபாத்தல்கள் வரிணசயாக இருத்தல். 

Dynamic error -an error incurred in an analog device.it results from an 

inadequate frequency response of the equipment. இயக்கப் பிணை: 

ஓர ்ஒப்புனமக் கருவியனமப்பில் ஏற்படும் பினழ. கருவி ் 

த ாகுதியின் நிகழ்வு னபா ா ் தூண்டலினால் ஏற்படுவது. 

Dynamic storage -computer storage having capacitively charged 

circuit elements.the elements should be continually refreshed or 

recharged at regular intervals.இயக்கச ்நசமிப்பு: தகாள்திறன் 

மின்சுற்றுக் கூறுகள் தகாண்ட கணிப்தபாறிச ்னசமிப்பு. 

இக்கூறுகள் த ாடரச்ச்ியாக ஒழுங்கான இனடனவனளகளில் மீள் 

மின்னனற்றம் தசய்யப்பட னவண்டும். 

Dynaturtle - the dynamic cursor used to produce graphics. இயக்க 

ஆணம : வனரகனலனய உண்டாக்கப் பயன்படும் இயக்கக் 

குறிப்பி. 

E 

Eam, electrical accounting machines - ஈஏஎம் : மின் கணக்கிடும் 

எந்திரங்கள். 

Earom, electrically alterable read only memory 

- ஈநராம் : படிப்ப ற்குரிய மின்மாற்று நினனவக வனக.  னிமின் 

சுற்றுகனளக் தகாண்டு எப்தபாழுதும் இ ற்கு ்  கவல் எழு  

இயலும். 

Ebam - ஈபம் : மின்னணுக் கற்னற நினனவகம். 

Ebcdic - எப்க்டிக் :  கவல் த ாடரப்ுக் குறிமுனற. இதில் 256 

 னி ்  உருக்குறிமுனறகனள உண்டாக்க 8  கவல் இருமிகள் 

பயன்படுகின்றன. 

Ebr - ஈபிஆர் : மின்னணுக்கற்னறப் பதிவு. 

E-business, e-biz - மின் பதாழில் : மின் வணிகம். இனணய ்தின் 

நன்னமகளில் ஒன்று. 

E-cash - மின்பைம்: எண்பணம் அவ்வளவு எளிதில் 

நனடமுனறக்கு வருவ ற்கில்னல. பல சிக்கல்கனள எழுப்புவது. 

வங்கி வல்லுநரக்ள், தபாறியியல் வல்லுநரக்ள் ஆகினயாரின் 

அறிவுனரகனள ஏற்னற, இ ற்குச ்சட்ட ஒப்பு ல் அளிக்க 



னவண்டும். சிக்கல் மு ன்னமயாக கரு னவண்டுவது னமாசடி. 

குறிப்பாக அன்னியச ்தசலாவணி. பா. Internet. 

Echo - எதிபராலி : தசலு ்திய குறினக மீண்டும் மூல ்திற்கு 

வரு ல். இதிலுள்ள  ாம ம் இது ஒரு மறிப்பு என்பன க் காட்டும். 

Echo check - எதிபராலிச ்சரிபார்ப்பு : தசலு ்துனகயின் 

துல்லிய ்ன ச ்சரிபாரக்்கும் முனற. இதில் ஒப்பிட்டுப் 

பாரப்்ப ற்காக அ ன் மூல ்திற்னக  கவல் திருப்பி 

அனுப்பப்படும். தினரயிலிருந்து இது மு லில் தபறுவிக்குச ்

தசன்று பின் மீண்டும் தினரக்கு வரும். இ னால் துல்லியம் சரி 

பாரக்்கப்படுகிறது. 

Echoplex technique - எதிபராலிப்பகுதி நுட்பம் : இந்நுணுக்கம் 

முழு இருபகுதி கம்பிகள் தகாண்ட  கவல் த ாடரப்ு 

அனமப்பிலுள்ள பினழகனளக் கண்டறியப் பயன்படுவது. 

வினசப் பலனகயில் ஓர ்உரு,  ட்டசச்ு தசய்யப்படும் தபாழுது, 

அது குறி னகயாக மாறிப் தபறுவிக்குச ்தசல்கிறது. பின் மீண்டும் 

காட்சிமுனனனய அனடகிறது. இ னால்  ட்டசச்ு தசய்யப்பட்ட 

உரு தினரயில் த ரியும் தபாழுது, அது அன  னபால் உள்ள ா 

இல்னலயா என்று சரிபாரக்்கலாம். 

 

ecl, emitter coupled logic - ஈசிஎல் : உமிழ்வி இனணந்  முனறனம, 

 

e-commerce - மின்வைிகம் : இன க் கல் கானர வாங்கு ல் 

என்று னவடிக்னகயாகக் கூறலாம். கணிப்தபாறி வழி 

வடிவனமப்பு இ ன் அடிப்பனட மின்னணு ஊடகம் மூலம் ஒரு 

கணிப்தபாறியிலிருந்து மற்தறாரு கணிப்தபாறிக்கு இனடனய 

நனடதபறும் வணிக நடவடிக்னக.  விர, இதில் பல த ாழில் 

நுட்பங்களும் அடங்கும். இது 1995-இல் த ாடங்கியது. ஐந் ாண்டு 

வரலாறு தகாண்டது. இன ப் பின்வருமாறு வனகப்படு ் லாம். 

1) மின்னணுச ்பசய்தி: மின்னஞ்சல், குரலஞ்சல். 

2) வணலயத் பதாழில் நுட்பம்: இதில் இனணயம் அக 

இனணயம், புற இனணயம் என இரு வனக. 

3) பசய்தித் பதாடர்பு ஊடகங்கள்: முகப்புக் குரல், ஒப்பனடப்பு 

வழி, isdn. 

4) மின் ஆவைங்கள்: edi, eft. 



 

e-commerce course - மின் வைிகப் படிப்பு : மின் வணிகம் 

என்பது மிகப் புதிய த ாழில் நுட்பம். வினரந்து வளரந்்து வருவது. 

 னியார ்கணிப்தபாறி நிறுவனங்கள் ஒரு  னிப் படிப்பாகப் 

பாட ் திட்டம் அனம ்துச ்தசயற்படு ்தி வருகின்றன. அப்பாட ் 

திட்ட ்தின் உள்ளடக்கங்களாவன: 

1. மின்வணிகக் கரு ்துகளும், பயிற்சிகளும். 

2. நிகழ்நிரல் அணுகுமுனறகளும், நுட்பங்களும். 

3.  கவல்  ள வடிவனமப்னபச ்தசயற்படு ் ல் இ ற்கு 

னமக்னராசாஃப்ட் எஸ்குயூஎல் பணியாளி 7.0ஐப் பயன்படு ் ல். 

4. யூஎம்எல். 

5. னமக்னராசாஃப்ட் முன் பக்கம். 

6. ஜாவா நிகழ்நிரலாக்கம். 

7. எசட்ிஎம்எல் நிகழ்நிரலாக்கல் எசட்ிடிபி 11. 

8. வி.பி எழு ்து, ஜாவா படி எழு ்து ஆகியவற்னறப் பயன்படு ்தி, 

படி எழுது ல். 

9. டிஎசட்ிஎம்எல். 

10. ஏஎஸ்பி, வினனயுறு பணியாளிப் பக்கங்கள். 

11. எசஎ்ம்எல், விரிகுறி தமாழிகள். 

12. ஐஐஎசில் இனடயப் (தவப்) பக்கங்கனள ஒம்பு ல். 

13. டபுள்யூஎம்எல். 

14. டபுள்யூஎம்எல் எழு ்துப் படிகள். 

15. னமம்படு ்திகள். 

16. விஷூவல் னபசிக்னகப் (6.0) பயன்படு ்தி காம் பகுதிகள். 

17. னமக்னராசாஃப்ட் நடவடிக்னகப் பணியாளி. 

18. ஜாவா தமாழினயப் பயன்படு ்தி இனணக்கப்பட்ட 

கருவியனமப்புகளுக்கு நிகழ் நிரலாக்கம் தசய் ல். 

19. விஷூவல் இண்டரத்டவ்னவப் பயன்படு ்தி, 

இனணய ் ளங்கனள (தவப்னசட்டுகள்) உருவாக்கல். 



20. னசட்சரவ்ர ்3.0 வணிகப் பதிப்னபப் பயன்படு ்தி, நுகரன்வார ்

இனணய ் ளங்களுக்குரிய த ாழினல அனம ் ல். 

21. னசட்சரவ்ர ்3.0 வணிகப் பதிப்னபப் பயன்படு ்தி வணிக 

இனணய ் ள ்ன  அனம ் ல். 

22. தசயற்படு ்தும் திட்டம். 

 

e com ecosystem - மின் வைிகச ்சூைல் 

அணமப்பு : த ாழில்துனற வினளயாட்டாளரக்ள் உள்ள பன்முகச ்

சமூகம். திறந் தவளிக் கணிப்தபாறிச ்சூழலில் 

பணியாற்றுபவரக்ள் பயன்கள் பலவற்னறப் பயனாளிகள் தபற 

உ வுபவரக்ள். 

 

edi - electronic data change. ஈடிஐ : மின்னணு ்  கவல் மாற்றம், 

மி மா. 

 

edit - to arrange data into the format required for later processing. 

பதிப்பி : பின்பு முனறயாக்கலுக்கு னவண்டிய  கவல்கனள ஒரு 

படிவனமப்பில் இருக்குமாறு ஒழுங்கு தசய் ல். 

 

editing functions - பதிப்பு நவணலகள் : இனவ பின் வருமாறு: 

1. ன னவயில்லா   கவல்கனள நீக்கல். 

2. புலங்கனள எந்திரப் படிவனமப்புக்கு மாற்றல். 

3. பின் பயன்களுக்கு னவண்டிய  கவல்கனள ்  யாரி ் ல் 

4. படி எடு ் ல். 

5. தவட்டல். 

6. ஒட்டல். 

7. மாற்றீடு தசய் ல். 

 

editor - a computer programme used to keep preparing a text or data 

for entry into a computer. It may be to retrieve and rearrange data 

previously stored in a file. 

பதிப்பிப்பி : இது ஒரு கணிப்தபாறி நிகழ்சச்ிநிரல். 

கணிப்தபாறியில் தசலு ்துவ ற்குரிய பாடம் அல்லது  கவனல 



ஆய ் ம் தசய்ய உ வுவது. ஒரு னகாப்பில் முன்னனர னசமி ்  

 கவல்கனள மீட்கவும் மீண்டும் ஒழுங்கு தசய்யவும் உ வுவது. 

Edp, electronic data processing - ஈடிபி : மின்னணு ்  கவல் 

முனறயாக்கல். 

Eds, exchangeable disk storage - ஈடிஎஸ் : மாற்றக் கூடிய  ட்டுச ்

னசமகம். 

Edvac- எட்வாக் : இன  வான் நியூமன் என்னும் கணி  அறிஞர ்

1945இல் புனனந் ார.் நிகழ்நிரல் னசமிக்கப்பட்ட மு ல் 

கணிப்தபாறி இதுனவ. ஆகனவ, சிறப்புள்ளது. 

E-education - மின்கல்வி : கல்வி கற்க உ வும் த ாழில்நுட்ப 

முனற. இது பலவனகப் படிப்புகளின் கற்றல் முனறனயக் 

கணிசமாக மாற்றும். கற்பவரக்ள் பயனுள்ள  கவல்கனள 

வினரவாக விரும்பியவாறு தபறுவது. 

Eeprom - ஈப்ரம் : இது படிப்ப ற்கு மட்டுமுள்ள நினனவகம். இதில் 

நிகழ் நிரனல எளிதில் மின்முனறயில் அழிக்கலாம். 

Effective address - an address actually used by the computer for 

executing an instruction. 

பயனுறுமுகவரி : ஒரு கட்டனளக் குறிப்னப நினறனவற்றக் 

கணிப்தபாறி பயன்படு ்துவது. 

க.6. Effective instruction - the instruction carried out as a result of 

altering a basic instruction during programme modification. 

பயனுறு கட்டணளக் குறிப்பு : நிகழ்நிரல் மாற்ற ்தின் தபாழுது 

அடிப்பனடக் கட்டனளக் குறிப்னப மாற்றுவ ால் உண்டாவது. 

Effective memory address - the memory address computed by 

information provided in a programme instruction. 

பயனுறு நிணனவக முகவரி: ஒரு நிகழ்நிரல் கட்டனளக் 

குறிப்பில் அளிக்கப்பட்ட தசய்தியினனக் கணிக்கப்படுவது இது. 

Effective time - பயனுறு நநரம் : கணிப்தபாறி இயங்கும் தபாழுது, 

அன ப் பயனுள்ள னவனலக்குப் பயன்படு ்தும் னநரம். இ ன் 

வினளவுகள்: 1. ஆக்கனநரம். 2. நிகழ்நிரல் வளரச்ச்ிக் காலம். 3. 

விளக்க னநரம். 4. பயிற்சி. 

Ega, enhanced graphic adaptor ஈஜிஏ : உயரவ்ாக்கிய வனரகனல 

ஏற்பி.  னியாள் கணிப்தபாறியில் கூடு லாக உள்ள நினனவகம். 



Ego-surfacing - தன்ணனத் நதடல்: ஒருவர ் ன் தபயனர 

இனணய ்தில் ன டு ல். 

E-governance - மின்னாட்சி : அன்றாட அரசியல் அலுவலில் 

சான்றி ழ் வழங்கல், வரிகட்டல் மு லியனவ எளி ாகவும் 

நம்பகமாகவும் வினரவாகவும் நனடதபற உ வுவது. பலருக்கு 

னவனல அளிக்கலாம். அரசு அலுவலகங்களில் 

அறிமுகப்படு ் பட்டுள்ளது. குறிப்பாக ்  மிழ்நாடு அரசு 

 ற்னபாது 50  ாலுக்காக்களில் இன  

நனடமுனறப்படு ்தியுள்ளது. 2001-க்குள் 156  ாலுக்காக்களுக்கு 

இது விரிவுபடு ் ப்படும். 

E-health - மின்னலம் : மரு ்துவரக்ளுடன் த ாடரப்ு தகாண்டு 

உடல்நலம் னபணல். 

Eight bit - எை்மி : தசால் அளவு எட்டு துண்மிகனளக் தகாண்டது. 

பா. Bit. 

Elapsed time - the total apparent time taken by a process as measured 

by the time between the apparent beginning and the apparent end of 

the process. 

கழிநநரம் : ஒரு தசயலினால் எடு ்துக் தகாள்ளப்படும் தமா ்   ்

ன ாற்ற னநரம். தசயலின் ன ாற்ற ் த ாடக்க ்திற்கும் ன ாற்ற 

முடிவிற்கும் இனடனய நிகழும் னநர ் ால் அளக்கப்படுவது. 

Electron beam memory - the memory using a high resolution electron 

beam to store information. மின்னணுக்கற்ணற நிணனவகம் : 

தசய்தினய னசமிக்க உயர ்பகுப்பு மின்னணுக்கற்னறனய 

நினனவகம் பயன்படு ் ல். 

Electronic bulletin board - an electronic call-up service helping 

users compose and store messages to be retrieved by other users. 

- மின்னணுத் தகவல் பலணக : மின்னணு அனழப்புப் பணி. 

ஏனனய பயனாளிகள் மீட்ப ற்காகச ்தசய்திகனள ்  ட்டசச்ு 

தசய்யவும், னசமிக்கவும் பிற பயனாளிகளுக்காகப் 

பயன்படுவது. 

Electronic data processing - the process carried out by electronic 

means. - மின்னணுத் தகவல் முணறயாக்கல் : மின்னணு 

முனறயினால் நனடதபறும் தசயல். 

Electronic spread sheet - a worksheet used in a computer to create 

and quickly analyse interrelated column reports in work spaces. 



- மின்னணு விரிதாள் : கணிப்தபாறியில் பயன்படும் 

னவனல ் ாள். னவனல இடங்களில் த ாடரப்ுள்ள ப ்தி 

அறிக்னககனள உருவாக்கவும் பகுக்கவும் பயன்படுவது. 

Electronic spread sheet, applications of - மின்னணு வரிதாள் 

பயன்கள் : இனவ பின் வருமாறு. 1. சம்பளப் பட்டியல்  யார ்

தசய்ய, 2. வருமானவரி கணக்கீடுகள் தசய்ய, 3. பட்டியல்கள் 

 யார ்தசய்ய, 4. கணக்கு அறிக்னககள்  யாரிக்க, 5. 

இருப்புப் பட்டியல்  யார ்தசய்ய, 6. ஆக்கச ்தசலவு நன்னமப் 

பகுப்பு, 7. நிதிக் கணக்கு  யாரத்சய்ய, 8. ன ரவ்ு முடிவுகனளப் 

பகு ்துப் பாரக்்க. 

Electronic spread sheet, structure of - மின்னணு விரிதாள் 

அணமப்பு : இது ப ்திகள், வரினசகள் என இரு பகுதிகனளக் 

தகாண்டது. இனவ இரண்டும் னசரவ் ால் நுண்ணனறகள் 

இனடனய உருவாகின்றன. இனவ ப ்தி, வரினச ஒட்டுகள் 

எனப்படும். இவ்வனறயில்  கவல்கனள ்  ட்டசச்ு 

தசய்யலாம். இ ் ாளின் திறன் இதுனவ. இவ்வனறகள் 

வாய்பாடுகனளக் தகாண்டிருக்கும். இனவ மற்ற 

அனறகளிலுள்ள  கவல்களுக்குரிய சில கணி க் 

கணக்கீடுகனளச ்தசய்யும். இக்கணக்கீட்டு முடிவுகள் ஒரு 

புதிய நுண்ணனறயில் ன ான்றும். 

Elite - something stolen or pirated. - திருட்டுப் தபாருள், 

தகாள்னளப் தபாருள். 

E-magazine - மின்னிதை் : மின் முனறயில் அசச்ியற்றப்படும் 

பருவமலர.் 

E-mail - மின்னஞ்சல் : உடன் தசய்தி ் த ாடரப்ிற்காக 

ஒவ்தவாருவரும் னவ ்திருப்பது. இனணய ்தின் மற்தறாரு 

பயனுள்ளதும் மிகப் பரவலாக உள்ளதுமான தசயல். ஒரு 

வனலய ்திலுள்ள கணிப்தபாறியிலிருந்து அடு ்  

வனலய ்திலுள்ள கணிப்தபாறிக்கு அனுப்பப்படுவது. 

இன க் தகாண்டு தசய்திகள் அல்லது  கவல்கனள 

உலகிலுள்ள எவருக்கும் உடன் அனுப்பலாம்; சில 

நிமிடங்களில் னபாய்ச ்னசரும். த ானலனபசி அனழப்புகனள 

விட மலிவானது. எதிரன்நாக்கஞ்சல் என்றும் னவடிக்னகயாகக் 

கூறலாம். 

E-mail address - மின்னஞ்சல் முகவரி : அஞ்சல் முகவரினய 

ஒ ் து. இதில் இரு பகுதிகள் உள்ளன. 1. பயனாளியின் 



பபயர் : மின்னஞ்சல் முகவரியின் மு ல் பகுதி. பயனாளி 

 ன்னன அனடயாளங் கண்டு தகாள்ள ஒரு தபயனர ் 

ன ரந்்த டுப்பது. 2. அஞ்சல் பபட்டி இடம்: இது இரண்டாம் 

பகுதி பயனாளியின் தபயனர @ என்று குறியினால் 

பிரிக்கப்படுவது. இது அஞ்சல் தபட்டியின் இட ்ன க் 

காட்டுவது. ஐஎஸ்வி தபயர,் நாடு மு லிய விவரங்கனளக் 

தகாண்டது. எடு ்துக் காட்டு : moorthy@giasmd01.vsnl.net.in 

E-mail, working of.- மின்னஞ்சல் நவணல பசய்தல் : இது 

அஞ்சல் பணி னபான்றது. இதில் நாம் கடி  ்ன  

அனுப்புகினறாம், தபறுகினறாம். இன  னபால, மின்னஞ்சல் 

மூலம் தசய்திகனள அனுப்புகினறாம் அல்லது தபறுகினறாம். 

நம்னம அனடயாளங் கண்டுதகாள்ள நமக்தகன்று ஓர ்

அஞ்சல் முகவரி உள்ளது. இன  னபால, மின்னஞ்சலின் 

ஒவ்தவாரு பயனாளியும் ஒரு  னி மின்னஞ்சல் முகவரினயக் 

தகாண்டிருப்பர.் நமக்கு மின்னஞ்சல் பணி வழங்குபவர ்ஒரு 

முகவரினயக் தகாடுப்பர.் இனணய கணக்னக நாம் தபறும் 

தபாழுது, ஒரு கடவுச ்தசால்லும் அளிக்கப்படும். நமக்கு வரும் 

மின்னஞ்சல் முகவரி அஞ்சல்தபட்டியில் னசமி ்து 

னவக்கப்படும். இப்தபட்டி அஞ்சல் அளிப்பி எனப்படும். 

கணிப்தபாறியில் அனமந்திருப்பது. நாம் விரும்பும் தபாழுது 

இன  நம் கணிப்தபாறிக்கு மாற்றிப் படிக்கலாம். எழு லாம். 

அஞ்சல் கடவுசத்சால் என்பது னவறு எவரும் படிக்கா வாறு 

பாதுகாப்பது. நமக்கு வரும் அஞ்சல், அஞ்சல் அளிப்பியில் 

னசமி ்து னவக்கப்படும். இங்கிருந்து வனலயனமவின் மூலம் 

தசல்ல னவண்டிய இட ்திற்கு அஞ்சல் தசல்லும். 

E-manufacturing - மின் உற்பத்தி : மின்முனறயில் தபாருள்கள் 

உருவாக்கப்படு ல். 

E-research - மின் ஆராய்சச்ி : இது மின் வணிக ்தின் 

உ வியால் நனடதபறுவது. மின் 

வணிகக் கரு ்துகள் இதில் பயன்படுகின்றன.  னியாக னவா 

குழுவாகனவா நனட தபறுவது. 

E-services - மின்பைிகள்: வீடில்லா வருக்கு முகவரி என்று 

ஒன்று இல்னல. இப் பணி இசச்ிக்கலுக்கு ் தீரவ்ு காண்பது. 

குரலஞ்சல் மூலம் த ானலனபசியின் வாயிலாக, இன  ் 

த ரிவிக்கலாம். இன்ன இட ்தில் இன்ன னவனலக் காகப் 

னபட்டி நனடதபறு கிறது. த ாடரப்ு தகாள்ளலாம் என்று 



தசய்தி த ரிவிக்கலாம். இன க் தகாண்டு முகவரி இல்லா  

வரிகள் இப்னபட்டி யில் கலந்து தகாள்ளலாம். 

E-text book - மின்பாடநூல்: மின்முனறயில் உருவாக்கப் 

Emitter - a device in a punched card generating signal to simulate 

the presence of holes not actually punched. உமிை்வி : தபா ்  

அட்னடயிலுள்ள கருவியனமப்பு. இது உண்டாக்கும் குறினக 

உண் னமயில் தபா ் ல் இடப் படா  துனளகள் இருப்பன ப் 

பகரப்்பு தசய்யும். 

Emitter-coupled logic - a form of electronic logic - உமிை்வி 

இணைந்த முணறணம : ஒரு வனக மின்னணு முனறனம. 

Emitter pulse - உமிை்வி துடிப்பு : ஒர ்அட்னடயின் 

ப ்திகளிலுள்ள குறிப்பிட்ட தநடுவரினச 

Ems, expanded memory specification - ஈஎம்எஸ், விரிவாக்கிய 

நிணனவகச ்சுட்டு :  னியாள் கணிப்தபாறியில் கூடு லாக 

உள்ள நினனவகம். 

Emulation - the process of using a computer to operate a data 

produced for a different computer type. 

நமம்படுத்தல்: னவறுபட்ட வனகக் கணிப்தபாறிக்காக 

உண்டாக்கப்படும்  கவல்கனள கணிப்தபாறினய இயக்கப் 

பயன்படு ்தும் முனற. 

Emulator software - நமம்படுத்தும் பமன்பபாருள் : மு  லில் 

ஒரு கணிப்தபாறி ் த ாகு திக்காக எழு ப்பட்ட நிகழ் 

நிரல்கனள, னவறு ஒரு கணிப் தபாறியில் இயக்கப் 

பயன்படும் தமன்தபாருள். 

Enable - to authorise an activity perhaps to be suppressed to write 

on a tape. இயலசப்சய் : ஒருதசால் ஒடுக் கப்பட னவண்டிய 

தசயனல நாடாவில் எழு ப் பயன் படு ் ல். 

Encode - to represent data in digital form as a series of impulses 

denoting characters or symbols. It helps automatic processing. 

குறிபாட்டில் அடக்கு : உருக் களாக அல்லது 

குறியீடுகளாக உள்ளவற்னற ் த ாடர ்துடிப்புகளாக இலக்க 

வடிவ ் தில்  கவலாகக் குறி ் ல். இது  ானியங்கு 

முனறயாக்கலுக்கு உ வும். 



Encoder - a device substituting one set of symbols for another. 

குறிபாட்டடக்கி : ஒரு த ாகு திக் குறியீடுகனள மற்தறாரு 

த ாகுதிக் குறியீடுகளாக மாற்றீடு தசய்யும் கருவியனமப்பு. 

Encryption - தகவல் மணறப்பு : தசய்திகனளக் குறிமுனறயில் 

மனறவாக னவ ் ல். ஒரு விடு விக்கும் கருவியனமப் பில்லா 

மல் இசத்சய்தினய ஒருவர ்தபற இயலாது. இதில் வல்லுநர ்

இராஸ் ஆண்டரச்ன். கணிப் தபாறிக் குற்றங்கனள ்  டுக்கப் 

பயன்படுவது. ஓ, decryption. 

End directive - a statement in an assembly programme. It simply 

informs the assembler that further instructions need not be 

assembled or executed in the programme. முடிவாணன : ஒரு 

னகானவ நிகழ்நிரலின் கூற்று. கட்டனள கனள னமற்தகாண்டு 

னகானவப் படு ் னவா தசயற்படு ் னவா னவண்டாதமனக் 

னகானவயாக் கிக்கு இது த ரிவிப்பது. 

End of file - a marker showing the end of the file. நகாப்பு 

முடிவு : ஒரு குறிப்பி இன க் காட்டுவது. 

Endmark! - a code signalling that the end of an item of information 

has been reached. முடிவுக்குறி : இது ஒரு குறி முனற. ஒரு 

தசய்தி இன ்தின் முடிவு, நினறவு தபற்றுவிட்டது என்பன  ் 

த ரிவிப்பது. 

Endorser - a special feature available on most magnetic ink 

character recognition readers. It imprints a bank endorsement on 

successful document reading. * eniac - ஈனியாக்: இது மு ல் 

இலக்கக் கணிப்தபாறி, 1942-1945 வாக்கில் புனனயப்பட்டது. 

இ ன் விரிவு. Electronic numerical integer and calculator. மின் 

எண் த ானலயாக்கி கணிப்பான். இது டபுள்யூ மாக்கிலி 

என்பவரால் புனனயப் பட்டது. நமபலாப்பமிடுவி : காந்  

னம உரு அறிபடிப்பிகளில் தபரும் பாலானவற்றிலுள்ள ஒரு 

 னி இயல்பு. உறுதியான ஆவணப் படி ் லுக்காக இது 

வங்கியின் னமதலாப்ப ்ன ப் பதிவு தசய்யும். 

Entrance - the location of a programme at which execution is to 

start. Otherwise known as entry point. நுணைவு: நினறனவற்றல் 

த ாடங்கும் நிகழ்நிரலின் இடம் entry - 1) the address of the first 

instruction in a programme to be obeyed, 2) a unit of information 

either input or output. பதிவு : 1. ஒரு நிகழ்நிரலில் நனடதபற 

னவண்டிய மு ல் கட்டனளயின் முகவரி, 2.  கவல் அலகு 

உட்பலன் அல்லது தவளிப்பலன். னவறு தபயர ்பதிவுமுனன. 



Entry instruction - the instruction obeyed when entry is first made to 

a routine. பதிவுக்கட்டணள : ஓர ்வழக்க மான தசயலுக்கு 

மு லில் தசய்யப்படும் பதிவு. இது கட்டனளயாக 

நனடதபறுவது. 

Environment division - the section of a programme written in cobol 

defining the hardware and files to be used by the programme. 

சூைல் பிரிவு : னகாபல் தமாழி யில் எழு ப்படும் நிகழ்நிரலின் 

பகுதி. நிகழ்நிரலால் பயன் படு ் ப்படும். வன்தபாருனள யும் 

னகாப்புகனளயும் வனர யனற தசய்வது. 

Eprom - ஈப்நராம் : படிப்ப ற்கு மட்டும் உள்ள நினன வகம், 

அழிக்கக்கூடியது, நிகழ் நிரலாக்கக் கூடியது. வரம்பில் 

அணுக்க நினனவக ்திற்கு எதிரானது. 

Equality unit - சம அலகு : இரு எண்கனள உட்பலனாக ஏற்றுக் 

தகாள்ளும் கருவி யனமப்பு. இவ்விரு எண்கள் சமமானால் 1 

என்றும் தவளிப் பலன் குறினகனயயும், சம மில்னல என்றால் 

0 என்னும் குறினகனயயும் காட்டும். 

Equation solver - சமன் பாட்டுத் தீர்வி : இது ஓர ்எந்தி ரம். 

ஒருபடி ் ான சமன்பாடு முனறகனள ் தீரக்்கப் பயன் 

படுவது. 

Equivalence binary digit - சமான இரும எை் : ஒரு த ாகுதிப் 

பண்பியல்புகளின் ஒவ்தவாரு உறுப்பும் ஒரு  னி இரும 

எண்ணால் குறிக்க ் ன னவப்படும் இருமிகளின் 

எண்ணிக்னக: எ-டு 26 கூறு கனளக் தகாண்ட தநடுங் 

கணக்கின் ஒவ்தவாரு எழு ் ன யும் குறிக்க 5 இருமிகள் 

ன னவ. ஏதனனில், இருமக் குறிமான ்தில் 26 என்பது 11010. 

Equivalence element - a logic element in which the relationship 

between two binary input signals is defined by the equivalence 

operation. சமான கூறு : முனறனமக் கூறு. இதில் இரும 

உட்பலன் குறி னககளுக்கினடனய உள்ள த ாடரப்ு சமான 

இயக்க ் ால் வனரயனற தசய்யப்படுவது. 

Equivalence operation - a boolean operation in two 

operands. சமான பசயல் : இரு தசயலிடங்களில் நனடதபறும் 

பூல்தசயல். 

Erasable storage - அழிக்க கூடிய நசமகம் : எ.டு. காந்  நாடா. 



Erase - அழி : சீரான குறிமுனறயினால் ஓர ்ஊடகச ்

னசமிப்பிலுள்ள  கவனல மாற்றீடு தசய் ல். இக்குறினம 

இன்னம ்  கவல்கனளக் குறிக்கும். இனவ சுழிகளாகனவா 

எண்களாகனவா இட உருக்கனளக் குறிக்கும். 

Erase head - அழிப்புத்தணல : நாடாப்னபாக்கு வரவிலுள்ள 

கருவியனமப்பு. புதிய  கவல்கனள நாடாவில் 

எழு ப்படுவ ற்குப் பனழய  கவல்கனள நீக்கல். 

E-revolution - மின் புரட்சி : மின் வணிகப் புரட்சி. 

Ergonomics - பைிச ்சூழியல் : அலுவலகங்களில் னவனல 

தசய்யும் னபாது மனி  உடனல ஆராயும் துனற. 

கணிப்தபாறி ் துனறனயாடு தநருங்கிய த ாடரப்ுனடயது. 

Error - பிணை :  வறு. எதிரப்ாரக்்கும் முடிவு ஏற்படா  நினல. 

இப்பினழ இருவனக: 1. தமன்தபாருள் அல்லது நிகழ்நிரல் 

பினழகள். 2. வன் தபாருள் பினழகள். 

Error analysis - பிணை பகுப்பு : இலக்கக் கணிப்தபாறியில் ஒரு 

சிக்கனல ் தீரக்்கும் தபாழுது அடிப்பனட எண்கணி ச ்

தசயல்கள் உள்ளன. இவற்றில் ஏற்படும் பினழகளின் த ாகு 

வினளனவ மதிப்பிடல். 

Error character - பிணையுரு :  கவலிலுள்ள பினழனயக் 

காட்டும் உரு. 

Error correction - பிணை திருத்தம் : இது கணிப்தபாறியால் 

தசய்யப்படுவது. 

Error message - பிணைச ்பசய்தி : நிகழ்நிரலின் தசய்தி 

தவளிப்பலன். இந்நிகழ்நிரல் பினழ வனகனயக் காட்டுவது. 

Error register - பிணை பதிவகம் : இது ஒரு  னிச ்னசமிப்பிடம் 

பினழ ஏற்படின், இ ன்  னி இருமி நினலகள் சரியாக 

அனமயும். 

Escape character - விடுபடு உரு : ஒரு குறிமுனறயில் 

த ரிவிக்கப்படும் அடு ் டு ்து வரும் உருக்கனளக் காட்டும் 

ஓர ்உரு. இது நடப்புநினலயிலுள்ள குறிமுனறனமயிலிருந்து 

னவறுபடுவது. 

Escape sequence - விடுபடு வரிணச : இதில் வினாக்குறி (?) 

னமற்னகாள் குறி "" மு லியனவ இருக்கும். Esdi, enhanced small 

device interface - ஈஎஸ்டிஐ : உயரவ்ாக்கிய சிறு 



கருவியனமப்பு இனடமுகம். கணிப் தபாறியிலுள்ள கடின 

இயக்கி வனக. 

Even parity check - a parity check where the number of ones 

(zeros) in a group of binary digits is expected to be 

even. இருணமச ்சமன் கட்டுப்பாடு : இக்கட்டுப்பாட்டில் இரும 

எண் த ாகுதியிலுள்ள ஒன்றுகளின் (சுழிகள்) எண்ணிக்னக 

சமமாக இருக்கும். 

Event - a processing action altering data files. நிகை்வு :  கவல் 

னகாப்புகனள மாற்றும் முனறயாக்கும் தசயல். 

Events, kinds of - நிகை்வுகளின் வணககள் : இனவ சாளர 

இயங்கு த ாகுதியின் ஒருங்கினணந்  பகுதிகள். அரிய 

பயன்பாடுகனள உருவாக்க உ வுபனவ. இனவ சுட்தடலி 

நிகழ்வுகள், அனமப்பு நிகழ்வுகள், வினசப்பலனக நிகழ்வுகள், 

சுனம நிகழ்வுகள், பயனாளி நிகழ்வுகள் எனப் பல வனக. 

Event triggering - நிகை்வுகள் தூை்டல் : விஷூவல் னபசிக் 

பயன்பாட்டில் இரு னவறுபட்ட வினச நிகழ்வுகள் உள்ளன. 

மு ல்வனக பயனாளி நிகழ்வு. இன ப் பயனாளி 

பயன்படு ்துவார.் இரண்டாம் வனக அனமப்பு நிகழ்வு. இதில் 

அடங்குவன: 1. னநரங்குறிப்பியின் தசயல்கள். 2.  கவல் 

அணுக்கப் பினழகள். 3. படிவ நினல மாற்றங்கள். 4. 

கட்டுப்பாட்டு நினல மாற்றங்கள். இந்நிகழ்வு ் தூண்டல் ஒரு 

நிகழ்நிரலிலுள்ள அனன ்துச ்தசயல்கனளயுங் 

கட்டுப்படு ்துகிறது. 

Exception principle system - the system reporting only those results 

different from predesignated 

results. விலக்குபநறிமுணற : முன்னனர த ளிவாகக் 

குறிக்கப்பட்டுள்ள முடிவுகளிலிருந்து னவறுபட்ட முடிவுகனள ் 

த ரிவிக்கும் முனற. 

Exchange - the interchange of contents between two 

locations. பரிமாற்று : இரு இடங்களுக்கினடனய 

உள்ளடக்கங்கனள மாற்றிக் தகாள்ளு ல். 

Exchangeable disk store - a backing store device in the device 

magnetic disks are loaded into a disk transport, eg. A capsule 

having 6 disks. மாற்றுவட்டுச ்நசமகம் :  ாங்கு னசமகக் 

கருவியனமப்பு. இதில் வட்டுப் னபாக்குவர ்துப் 



தபாறிநுட்ப ்தில் காந் வட்டுகள் தபாரு ் ப்பட்டிருக்கும். எ-

டு 6 வட்டுகள் தகாண்ட தபாதினக 

Exchange instruction - an instruction found in some assembly 

language systems. It is used to interchange the operands of two 

registers, eg. The contents of x register are placed in y 

register. பரிமாற்றுகட்டணள : சில னகானவ 

தமாழியனமப்புகளில் காணப்படுவது. இரு பதிவகங்களின் 

தசயலிடங்கனள ஒன்றுக்கு மற்தறான்று மாற்றப் 

பயன்படுவது. 

Exchange message - this is a device placed between a 

communication line and a computer. It takes care of certain 

communication functions to free the computer from other 

work. பரிமாற்றுபசய்தி : கணிப்தபாறிக்கும் தசய்தி ் 

த ாடரப்ு வழிக்கும் இனடயிலுள்ள கருவியனமப்பு இது. 

கணிப்தபாறினயப் பிற னவனலயிலிருந்து விடுவிக்கச ்சில 

தசய்தி ் த ாடரப்ு னவனலகனள இது னமற்தகாள்ளும். 

Exclusive or operation - the logical operation applicable to two 

operands to produce a result based on the bit patterns of the 

operands. தனியன் அல்லது பசயலி : முனறனமச ்தசயல். 

இரு தசயலிடங்களுக்குரியது. இவ்விடங்களின் இருமி 

னகாலங்களுக் னகற்ப முடினவ உண்டாக்குவது. 

Execution - carrying out one or more instructions in a computer 

programme. நிணறநவற்றல் : ஒரு கணிப்தபாறி நிகழ்நிரலில் 

ஒன்றுக்கு னமற்பட்ட கட்டனளகனளச ்தசய்து முடி ் ல். 

Execution time - the time taken by a computer to work thro a set of 

instructions. நிணறநவற்றுநநரம் : ஒரு 

த ாகுதிக்கட்டனளகனளச ்தசய்து முடிக்க, ஒரு கணிப்தபாறி 

எடு ்துக் தகாள்ளும் னநரம். 

Executive programme - this programme consists of a number of 

complex routines residing wholly or partly in the main memory. Its 

function is to monitor and supervise certain basic control 

functions. நிணறநவற்றுநிகை்நிரல் : இது பல சிக்கலான 

நனடமுனறச ்தசயல்கனளக் தகாண்டது. இனவ மு ன்னம 

நினனவக ்தில் முழுதுமாகனவா பகுதியாகனவா 

அனமந்திருப்பனவ. சில அடிப்பனடக் கட்டுப்பாட்டு 

னவனலகனளக் கண்காணிப்பன  இ ன் னவனல. 



Exit - the last instruction in a programme. It is generally a branch 

from the routine into another part of the programme. 

பவளிநயற்றம் : ஒரு நிகழ்நிரலின் இறுதிக்கட்டனள. 

நனடமுனறச ்தசயலியின் கினள. நிகழ்நிரலின் அடு ்  

பகுதிக்குச ்தசல்வது. 

Exit for statements - by using this statement we can leave the for 

loop at any point in the process. 

பவளிநயற்றுகூற்று : இக்கூற்னறப் பயன்படு ்திச ்தசயலின் 

எந்நினலயிலும் வனளய ்திற்காக என்று விட்டுவிடலாம். 

Exponent - a number or symbol written at the upper right of 

another number to show it is to be multiplied by itself a certain 

number of times, eg. The number 106 bytes mean 1 million bytes 

where 6 is the exponent of 10. 

அடுக்குக்குறி : இது ஓர ்எண் அல்லது குறி. மற்தறாரு 

எண்ணின் னமல் வலப்பக்க ்தில் எழு ப்படுவது. பல 

 டனவகள் அது  ன்னன ்  ானன தபருக்கிக் தகாள்ளும் 

என்பது தபாருள். எ-டு 106 இருமிகள் என்பது 1 மில்லியன் 

எண்மிகள் ஆகும். இங்கு 6 என்பது 10ன் அடுக்குக்குறி. 

Exponent form - அடுக்குகுறி வடிவம்: இது அறிவியல் 

கணக்கீடுகளில் பயன்படுவது. எ-டு 000000000000127. இது பின் 

வருமாறு எழு ப்படும் 0.127×10-12. 

Extended precision arithmetic - an operation giving an answer 

more accurate than double precision arithmetic. 

விரிவுத் துல்லிய எை்கைிதம்: இரு துல்லிய 

எண்கணி  ்ன  விட மிக ் துல்லியமான வினடனயக் 

தகாடுக்கும் தசயல் இது. 

Extensible language - a programming language. It can be 

modified by adding new features. 

விரிவுபமாழி : ஒரு நிகழ்நிரல் தமாழி. புதிய இயல்புகனளச ்

னசர ்்து இன  மாற்றியனமக்க இயலும். 

Extent - the physical location in a mass storage device allocated 

for use by a particular data set. 

விரிவளவு : ஒரு னபரளவுச ்னசமக் குருவியனமப்பிலுள்ள 

இடங்கள். ஒரு குறிப்பிட்ட  கவல் த ாகுதிப் 

பயன்பாட்டிற்காக ஒதுக்கப்பட்டனவ. 



External logic - the logic circuits residing outside the boundary of a 

central computer system, eg. Mini computer or micro computer. 

புறமுணறணம : ஒருனமக் கணிப்தபாறி ் த ாகுதிக்கு தவளி 

எல்னலயில் அனமயும் முனறனமச ்சுற்றுகள். எ-டு சிறு 

கணிப்தபாறி, நுண்கணிப் தபாறி. 

Extract - the removal of a selected part from an item of information. 

பிரிபகுதி : ஒரு தசய்தி இன  ்திலிருந்து த ரிவு தசய்  

பகுதினய நீக்கு ல். 

Extract instruction - பிரி பகுதிக்கட்டனள : ஒரு தசய்தி 

இன ்தின் த ரிவு தசய்  பகுதிகனள ஒரு  னிப்பட்ட இடமாக 

னவக்கும் கட்டனள. 

E- zines in tamil -  மிழ் மின் இ ழ்கள் : சிறியனவயும் 

தபரியனவயுமான  மிழ் இனடய ்  ளங்கள் (தவப் னசட்ஸ்) 

1000 உள்ளன.  மிழ் இனடய அனடவுகள் மூன்று உள்ளன. 

கணியன்  மிழ்ச ்தசய்தி த ாடங்கி நின்று விட்டது. பிற 

இ ழ்களாவன.  மிழ்நாளி ழ், சினிமாதினரப் படம். அருள்-

ஆன்மீகம், மாணவன் மாணவன் இ ழ், தவப் உலகம். 

இவற்றில் மு ல் நான்கு சிங்கப்பூனரச ்சாரந்் து. ஐந் ாவது 

தசன்னனயில் நட ் ப் தபறுவது. 

F 

Face - the side bearing the printing of a punched card like the card 

face. 

முகம் : தபா ் லிட்ட அட்னடயின் அசச்ு  ாங்கு பக்கம். அட்னட 

முக ்ன ப் னபான்றது. 

Face attribute - முகஇயல்பு : பாட ்ன  விளக்கிக் காட்டப் 

பயன்படும் அசத்சழு ்ன  இது சுட்டுவது. 

Facility arrangement - the allocation of core memory and external 

devices by the executive as required by the programme to be 

executed. 

வசதி ஏற்பாடு : நினறனவற்றியினால் உள்ளக நினனவகமும் 

புறக்கருவியனமப்புகளும் ஒதுக்கப்படு ல். நினறனவற்ற 

னவண்டிய நிகழ்நிரலுக்கு இனவ ன னவ. 

Facsimile - a process involving the electronic transmission of images 

generally from one system to a remote receiving station. Images are 



electronically scanned and converted into transmission signals. Later 

they are sent to the receiving station. The signals are then converted at 

the receiving station to create a duplicate of the original image. 

உருநகலி : த ானலநகல். தபாதுவாக, ஓர ்அனமப்பிலிருந்து 

த ானலவிலுள்ள தபறும் நினலய ்திற்கு உருக்களின் 

மின்னணுக்கனள தசலு ்துவன  உள்ளடக்கிய முனற. உருக்கள் 

மின்னணு முனறயில் அலகிடப்பட்டுச ்தசலு ்தும் குறினககளாக 

மாற்றப்படுகின்றன. பின் இனவ தபறும் நினலய ்திற்கு 

அனுப்பப்படுகின்றன. இங்குக் குறினககள் மு ல் உருவின் 

இரட்டிப்பாக மாற்றப்படுகின்றன. 

Failure logging - the automatic recording of state of various computer 

systems following the detection of machine fault. தவறு 

பதிதல்: எந்திர ்  வனறக் கண்டறிந் தும் பல கணிப்தபாறி ் 

த ாகுதிகளின் நினலனய ்  ானாகப் பதிவு தசய்யும் நினல. 

Fallback - the manual or electronic system suitable for the computer 

system in case of breakdown. மீட்பு : பழுது ஏற்படும் தபாழுது, 

கணிப்தபாறி ் த ாகுதிக்காக மாற்றீடு தசய்யப்படும் மின்னணு 

அல்லது னகவழி ் த ாகுதி. 

Fast access storage - the section of a computer storage from which 

data are obtained more rapidly. மீவிணரவுச ்

நசமிப்பு : கணிப்தபாறிச ்னசமிப்பின் ஒரு பகுதி. இதிலிருந்து மிக 

வினரவாக ்  கவல்கள் தபறப்படும். 

Fast time scale - in simulation by an analog computer a scale in which 

the time duration of a simulated event is less than the actual time 

duration of the event in the physical system under study. விணரவுநநர 

அளவுநகால் : பகரப்்பில் ஒப்புனமக் கணிப்தபாறி 

அளவுனகாலால் இது நனடதபறுவது. இதில் பகரப்்பு நிகழ்வின் 

காலஅளவு, ஆய்விலுள்ள த ாகுதியின் உண்னம னநர 

அளனவவிடக் குனறவாய் இருக்கும். 

Fatal error - an error in a computer programme causing running of the 

programme to be 

terminated. முடிவுப்பிணை : கணிப்தபாறியிலுள்ள பினழ 

நனடதபறும் நிகழ்நிரனல முடியுமாறு தசய்வது. 

Fault - any physical condition causing a component of a data 

processing system to fall in performance. அறுணக : இது ஓர ்

இயல்நினல தசயல்திறன் வீழ்சச்ினய ்  கவல் முனறயாக்கு 

த ாகுதியின் பகுதியில் உண்டாக்குவது. 



Fault time - down time அறுணக நநரம் : கீழிறங்கு னநரம். 

Feed - causing data to be entered into a computer for 

processing. ஊட்டம் : முனறயாக்கலுக்கு ஒரு கணிப்தபாறியில் 

 கவனலச ்தசலு ் ல். 

Feedback - 1) the response by the system to an input 2) the use of an 

output to either the same or another process. பின்னூட்டம் : 1. ஓர ்

உட்பலனுக்கு ஒரு த ாகுதி துலங்கல். 2. ஒனர முனற அல்லது பிற 

முனறக்கு தவளிப்பலனனப் பயன்படு ் ல். 

Feed tape - the mechanism feeding tape for reading. ஊடட்ு 

நாடா : நாடாவிற்கு ஊட்டு ல் அளிக்கும் தபாறிநுட்பம். 

Femto - one thousand million millionth, 10-16 eg. Femto 

chemistry. பபம்நடா : ஓராயிரம் மில்லியன் மில்லியனாவது, 10-

16 எ-டு தபம்னடா னவதிஇயல். 

Fetch - retrieve data. பகாைர் :  கவல்கனள மீட்பு தசய். 

Fetch cycle - execute cycle பகாைரச்ுைற்சி : நினறனவற்று 

சுழற்சி. 

F-format - 1) in data management a fixed length logical record format. 

2) in fortran a real variable formatted as feed. Here μ is the width of the 

field and d represents the number of digits to appear after the decimal 

point. எஃப் படிவணமப்பு : 1.  கவல் னமலாண்னமயில் 

நினலயான நீண்டுள்ள முனறனமப் பதிவகப் படிவனமப்பு. 2. 

பாரட்்ரானில் ஊட்டி என்னும் படிவனமப்புள்ள உண்னம மாறிலி. 

இங்கு μ என்பது புல அகலம். D என்பது பதின்மப்புள்ளிக்குப் பின் 

ன ான்றும் இலக்கங்களின் எண்ணிக்னகனயக் குறிப்பது. 

Fibre optical transmission - ஒளிஇணைச ்

பசலுத்துணக :  கவல்தசல்லும் ஊடகம். இ ன் வழியாக அகல் 

அனல வரினச வினரவாகச ்தசல்ல இயலும். 

Field - an area within a record storing a particular type of 

data. புலம் : பதிவக ்திலுள்ள பகுதி. குறிப்பிட்ட வனக ் 

 கவனலச ்னசமிப்பது. 

File - the data structure used to facilitate input and output data using 

devices such as disc. நகாப்பு : வட்டு மு லிய கருவி 

யனமப்புகனளப் பயன்படு ்தி உட்பலன், தவளிப்பலன் வசதி 

கனள உண்டாக்கும்  கவல் அனமப்பு. 



Files access, types of - நகாப்பு அணுக்க வணககள் : 1. படி 2. எழுது 

3. நினறனவற்று, file, closing - நகாப்ணப மூடல் : னகாப்பு 

வண்ணப்பினயக் தகாண்டு இன ச ்தசய்யலாம் எ-டு, close (fd); 

இங்கு fd என்பது னகாப்பு வண்ணப்பினயக் குறிக்கும். இது மூட 

னவண்டிய னகாப்னபாடு த ாடரப்ுள்ளது. 

File conversion - the process of converting data files from one format to 

another. Eg. Manually kept records to files created on a magnetic 

medium. நகாப்பு மாற்றம் :  கவல் னகாப்புகனள 

ஒருபடிவனமப்பிலிருந்து மற்தறாரு படிவனமப்பிற்கு மாற்று ல். 

எ-டு: னகயால் எழுதி னவ ்திருக்கும் ஆவணங்கனளக் காந்  

ஊடக ் ால் னகாப்புகளாக உருவாக்கல். 

File, creating - நகாப்ணப உருவாக்கல் : உருவாக்கு என்னும் 

சாரப்லனனக் தகாண்டு புதிய னகாப்புகனள உருவாக்கலாம். 

பனழய னகாப்புகனள ் திரும்ப எழு லாம். எ-டு: int fdl; fdl - create 

(file - name) 

File identification - this is the code p mode; devised to identify a 

file. நகாப்பு அணடயாளமறிதல் : ஒரு னகாப்னப அனடயாளமறிய 

வடிவனமக்கப்படும் குறிமுனற. 

File, kinds of - நகாப்பு வணககள் : 1. உயரந்ினலக் னகாப்பு 2. 

 ாழ்நினலக் னகாப்பு. 3. யூனிக்ஸ் னகாப்பு. 4. மூலக் னகாப்பு. 5. 

விபிபி னகாப்பு. விரிவு அவ்வப்பதிவுகளில் காண்க. 

File layout - the description of the arrangement of the data in a 

file. நகாப்புத்திட்ட அணமப்பு : ஒரு னகாப்பில்  கவல் 

அனமந்திருக்கும் முனறனய விளக்கல். 

File maintenance - the data processing operation in which a master file 

is updated on the basis of one or more transaction files. நகாப்புப் 

நபணுணக : இது  கவல் முனறயாக்கும் நடவடிக்னக, இதில் 

ஒன்றுக்கு னமற்பட்ட நடவடிக்னகக் னகாப்புகளின் அடிப்பனடயில் 

மு ன்னமக் னகாப்னப உருவாக்கல். 

File name - the set of alphanumeric characters used to identify and 

describe a file in a file label. This is a string. நகாப்புப்பபயர் : ஒரு 

னகாப்புக் குறிய ்தில் ஒரு னகாப்னப அனடயாளங் காணவும் 

வண்ணனன தசய்யவும் பயன்படும் எண்தணழு ்து உருக்களின் 

த ாகுதி. இது ஒரு சரம். 



File organization - the arrangement of files on the storage 

media. நகாப்பு அணமப்பு : னசமிப்பு ஊடகங்களில் னகாப்புகள் 

அனமந்திரு ் ல். 

File, opening - நகாப்ணபத் திறத்தல் : திற என்னும் சாரப்லனனக் 

தகாண்டு இன  ் திறக்கலாம். இது னகாப்பு வண்ணப்பி என்னும் 

முழுஎண்னண ் திருப்பி அனுப்பும். எ-டு int fd;fd= open(file-name' 

rwmode); 

File processing - the file processing involving all operations which are 

connected with the creation and use of files. The operations include. 

Creation, validation, comparing, collating, sorting and 

merging. நகாப்பு முணறயாக்கல் :னகாப்புகனளப் பயன்படு ்  

உருவாக்கப்படும் தசயல்கள்: 1. உருவாக்கல் 2. 

தசல்லுபடியாக்கல் 3. ஒப்பிடல் 4. ஒழுங்கு படு ் ல் 5. 

வனகப்படு ் ல் 6. இனண ் ல். 

File properties - நகாப்புப் பை்புகள் : 1. வட்டு, நாடா 

மு லியவற்றில்  கவல்கனளச ்னசமிக்கலாம். 2. இனவ எந்திரம் 

நின்ற பின்னும் நீடி ்திருக்கும். 3. னவண்டும் தபாழுது 

கணிப்தபாறியில் னபாட்டுப் பாரக்்கலாம். 

File protection - a mechanical device or computer command 

preventinge rasing of or writing upon a magnetic tape.this procedure 

allows a programme to read the data from the tape. நகாப்புப் 

பாதுகாப்பு : காந்  நாடாவில் எழு ப்படுவன னயா 

அழிக்கப்படுவன னயா  டுக்கும் கருவியனமப்பு அல்லது 

கணிப்தபாறிக் கட்டனள. இம்முனற நாடாவிலிருந்து 

 கவல்கனளப் படிக்க நிகழ்நிரனல அனுமதிக்கும். 

File reference - the operation involving looking up and retrieving the 

information on file for a special item. நகாப்புப் பார்ணவ : இது ஒரு 

தசயல். இதில் ஒரு சிறப்பின ்திற்காகக் னகாப்பில்  கவனலப் 

பார ்் ல் அல்லது மீட்டல். 

File transfer protocol, ftp - நகாப்புமாற்ற மரபுசச்ீரி, எஃப்டிபி: இரு 

ஒரு தசயல். இன க் தகாண்டு  கவல் இறக்கம் தசய்ய இயலும். 

File structure - நகாப்பு அணமப்பு : இதில்  கவல் ஒழுங்குமுனற 

அடங்கும். இம்முனற புலங்கள், பதிவுருக்கள் த ாகுதிகள், 

னகாப்புகள் எனப் பல வனககனளக் தகாண்டது. 

Files, reading and writing - நகாப்புகணளப் படித்தலும் 

எழுதலும் : படி என்னும் சார ்பலனனக் தகாண்டு ஒரு னகாப்னப ் 



திறக்கலாம். அன  னபால எழுது என்னும் சாரப்லனனக் தகாண்டு 

அன  எழு லாம். இவ்விரண்னடயும் தசய்வ ற்கு முன் 

த ாடரப்ுனடய னகாப்புக்குச ்தசல்லுபடியாகக் கூடிய னகாப்பு 

வண்ணப்பி இருக்கின்ற ா என்று பாரக்்க னவண்டும். இ ற்கு ் 

திற, உருவாக்கு சாரப்லனனப் பயன்படு ் லாம். இவ்விரு 

சாரப்லன்களுக்கும் மூன்று சுட்டளவுகள் ன னவ. அனவயாவன. 1. 

னகாப்பு வண்ணப்பி 2.  ாங்கி (னசமிப்பின் தபயர)் 3. 

மாற்றனவண்டி எண்மிகளின் எண்ணிக்னக. 

Files, resources - these are special texts containing references to bit 

maps, text, or other data the application uses. The unique thing about 

these files is that they enable to change this data without recompiling 

the application programme. மூலக்நகாப்புகள் : இனவ 

 னிப்பாடங்கனளக் தகாண்டிருக்கும். இவற்றில் 

பயன்பாட்டிற்குரிய இருமப்படங்கள், பாடம் அல்லது பிற 

 கவல்களுக்குரிய குறிப்பு விகள் இருக்கும். இவற்றின் 

 னிசச்ிறப்பு இதுனவ. இ ் கவனலப் பயன்பாட்டு நிகழ்நிரனல 

மீள் த ாகுக்காமல் மாற்றலாம். 

Filter - a type of query to select and display records to match a certain 

condition. வடிகட்டி : ஒரு குறிப்பிட்ட நினலக்கு இணக்கமாக 

இருக்குமாறு தசய்யப் பதிவுருக்கனள ் த ரிந்த டுக்கவும் 

தினரயில் காட்டவும் பயன்படும் ஒருவனக வினா அல்லது 

தகாக்கி. 

Filter, kinds of- வடிகட்டி வணககள் : 1.  ன்வடிகட்டி இது 

கருவிப்பனடயில் உள்ளது. பதிவுருக்கனளக் கூட்ட இன  ்  ட்ட 

னவண்டும். இவ்வுருக்கள் மின்னனாட்டப் புல மதிப்பிற்கு 

இனணயாக அனமயும். 2.  வறுவடிகட்டி  வறுநினலனயச ்சரி 

தசய்யப் பயன்படுவது. 

Filter window - வடிகட்டும் சாளரம் : ஒரு வினாவில் 

நினலனமகனளச ்சுட்டிக் காட்டப் பயன்படும் சாளர ்ன ப் 

னபான்ற உறுப்பு. 

Firmware - பகட்டிப்பபாருள் : படிப்ப ற்கு மட்டுமுள்ள 

நினனவக ்தில் னசமிக்கப்படும் நிகழ்நிரல் அல்லது  கவல். 

தமன்தபாருளால் இன  மாற்ற இயலாது. மின்சாரம் நிற்கும் 

தபாழுது இது இழப்புக்கு உள்ளவாதில்னல. பா. Rom. 



First in first out, fifo - முதலில் வந்தது முதலில் நபாதல் : ஒரு 

நினனவக ்தில் தசய்தினயச ்னசமிக்கும் மீட்கும் முனற. மு லில் 

வந்   கவல் மு லில் மீட்கப்படும். ஒ. Last in first out 

Fixed storage - நிணலசந்சமிப்பு : கணிப்தபாறிக் கட்டனள களால் 

மாற்ற இயலா   கவல்களுக்குரிய னசமிப்பு. எ-டு காந்  வனகச ்

னசமிப்பு. 

Flags - பகாடிகள் : நன்கு அனமந்  வடிவம் உண்டு. இனவ 

குறிகாட்டிகனள. எ-டு சி தமாழியில் ± தவளிப்பலன்கனளப் தபற 

இனவ பயன்படுபனவ. குறிப்பாக இட நிரவலுக்கும், நினறகுனற 

காட்டல்களுக்கும் பயன்படுபனவ. 

Flag, kinds of - பகாடி வணககள் : 1. பமன்பபாருள்பகாடி: ஒரு 

 னி நினலனமயின் நிகழ்நிரல் வட்டப் பகுதியினன ் 

த ரிவிக்கப் பயன்படுவது. 2. வன்பபாருள்பகாடி: இது 

குறிப்பிடப்பட்ட னநரங்களில் சிறப்பு நிகழ்வுகள் ன ான்றுமாறு 

தசய்வது. தபாதுவாகக் தகாடிகள் சில நினலனமகனளச ்

சரிபாரக்்கப் பயன்படுபனவ. 

Flash rom- a type of read only memory. Here the contents of memory 

chip can be erased and rewritten thro software changes. It is very easy 

to update. வீசுநராம் : படிப்ப ற்கு மட்டுமுள்ள ஒரு வனக 

நினனவகம். இங்கு நினனவக நறுவலின் உள்ளடக்கங்கள், 

தபாருள் மாற்றங்கள் மூலம் அழிக்கப்படலாம்; மீண்டும் 

எழு ப்படலாம். இன  னமம்படு ்துவது எளிது. 

Flat-file data base - தட்ணடக்நகாப்புத் தகவல்தளம் : இது ஒரு 

 னி ் கவல்  ளம் உள்ள  கவல்  ளக்னகாப்பு. இது ஒரு 

 னிப்பயனாளிக்னகா பயனாளிகளுக்னகா பயன்படுவது. 

எளினமயும் வரம்பும் தகாண்டது. 

Flip-flop - a bistable circuit eg. A circuit capable of storing a bit of 

information and of assuming two stable states (0 and 1) as long as 

power is supplied. Flip-flops may be grouped together to form 

registers. எழுவிழுசுற்று : இருநினலச ்சுற்று. எ-டு மின்னாற்றல் 

இருக்கும் வனர இரும ்  கவனலச ்னசமி ்து, அன  இரு 

நினலகளில் (0,1) னவக்கும் சுற்று. எழுவிழு சுற்றுகள் னசரந்்து. 

பதிவகங்கனள ் ன ாற்றுவிப்பனவ. 

Floating lines - மிதணவ வரிகள் : கணிப்தபாறியில் இரு னபாடு 

நினலகள் ஒன்றில் இருக்கும் குறினககள். எ-டு உயர ்

மின்னழு ் ம் = +5v, குனற மின்ன ழு ் ம் = +1v. 



Floating point number - மிதணவப்புள்ளி எை் : மி னவப்புள்ளி 

குறியிடலால் த ரிவிக் கப்படும் எண். 

Floating point representation - மிதணவப்புள்ளி குறியிடல் : இது ஒரு 

குறிமான முனற. இதில்  சமப் புள்ளி தபாரு ் ப்படுவதில்னல. 

கணிப்தபாறி யில் இந்  எண்கனளக் குறிப்பிடும் தபாழுது, குறி 

இரு பகுதிகனளக் தகாண்டிருக்கும். எண்ணின் பின்னப் 

பகுதினய ஒரு பகுதி தகாண்டிருக்கும். அடு ்  பகுதி எண்ணின் 

அடி அடுக்னகக் குறிக்கும். எ-டு. திட்டக்குறிமானம் 0.0000256, 

அறிவியல் குறிமானம் 0.256x104, மி னவப் புள்ளி குறியீடு. 0.256 e-
04. 

Floppy disk - பநகிை்வட்டு: பிளாஸ்டிக் தபாருளாலானது. 

காந் ப்படலப் பூசச்ு பூசப் பட்டிருக்கும். இலக்க வடிவில் 

கணிப்தபாறி ்  கவல்கள் னசமிக்கப்பட்டிருக்கும். வினல மலிவு. 

ஆனால் நம்புனம குனறவு.  ட்னடயான வட்ட மான ஊடகம். 

திறன் னவறுபடுவது - 1kb, 1mb. 

Floppy disk controller - this is either a hardware or software used to 

control the orderly transfer of data between a computer and a floppy 

disk drive. பநகிை்வட்டுக் கட்டுப்படுத்தி : இது ஒரு தமன்தபாருள் 

அல்லது வன்தபாருள். கணிப்தபாறிக்கும் தநகிழ்வட்டு 

இயக்கிக்கும் இனடனய ஒழுங்காக ்  கவல் மாறுவன க் 

கட்டுப்படு ்துவது. 

Floppy disk drive, fdd - a device used to handle one or more floppy 

disks. பநகிை்விட்டு இயக்கி, பநவஇ : ஒன்றிற்கு னமற்பட்ட 

தநகிழ் வட்டுகனளக் னகயாளப் பயன்படுங் கருவியனமப்பு. 

அ ாவது, இதில்  கவனலப் பதிவு தசய்யும் ஊடகம் தநகிழ்வட்டு. 

Flow - 1) sequence of data. 2) succession of events. ஒட்டம் : 1.  கவல் 

வரினச 2. நிகழ்வு ் த ாடரவ்ு. 

Flowchart - a diagram using symbols connected by arrows to show the 

sequence of actions necessary to solve a particular problem. 

வழிமுணறப் படம் : அம்புக் குறிகளால் இனணக்கப்பட்ட 

குறியீடுகனளப் பயன்படு ்தும் படம். ஒரு குறிப்பிட்ட 

சிக்கலுக்கு ் தீரவ்ுகாண ் ன னவயான தசயல் வரினசனயக் 

காட்டுவது. 

Flowchart, advantages of - வழிமுணறப்பட நன்ணமகள் : 1. 

துல்லியமானது. 2. கரு ்துகனள நுட்பமாகக் குறிப்பது. 3. புரிந்து 

தகாள்வது எளிது. 4. சிக்கனல ் தீரப்்பது. 



Flowchart symbols - வழிபடக் குறியீடுகள் : தசயல்கனளக் 

குறிக்கும் திட்டமான குறியீட்டு ் த ாகுதி. தபட்டிகள் 

வரினசனயயும், வயிரவடிவம் ஆய்னவயும் முடிவுகனளயும் 

ஏனனய வடிவங்கள் உட்பலன், தவளிப்பலன் இனணப்புப் புள்ளி 

ஆகியவற்னறயும் குறிப்பனவ. பா. பக்கம் 50. Folder - 

மடிப்பட்ணட, மடிப்பி : இது ஒரு சிறிய மஞ்சள் நிறப்படம். 

Folder, kinds of - மடிப்பி வணககள் : சாளரம் இரு பகுதிகனளக் 

தகாண்டது. அ ன் இடப்பக்க ்தில் மடிப்பிகளின் பட்டியல் 

இருக்கும். இம்மடிப்பிகள் மின்னஞ்சல் தசய்திகனள ் ன க்கி 

னவக்கப் பயன்படுபனவ. பின்வருவன திட்டமான மடிப்பிகளும் 

அவற்றின் னநாக்கங்களும். 1. உள்பபட்டி - உள்வரும் தசய்திகள் 

இங்குச ்னசமிக்கப்படு ல். 2. புறப்பபட்டி - தவளிச ்தசல்லும் 

தசய்திகள்  ற்காலிகமாக இங்குச ்னசமிக்கப்படு ல். 3. 

அனுப்பப்பட்ட இனங்கள் - அஞ்சல் பணியாளிக்குச ்தசய்தி 

அனுப்பப்பட்டபின், புறப்தபட்டியிலிருந்து அது நீக்கப்படும். 

அ ன்படி மட்டும் மடிப்பியில் னசமி ்து னவக்கப்படும். 4. 

நீக்கப்பட்ட இனங்கள் - பிற மடிப்பிகள் எனவனயனும் 

ஒன்றிலிருந்து நீக்கப்பட்ட எல்லாச ்தசய்திகளும் இங்குச ்னசமி ்து 

னவக்கப்படு ல். 5. வணரவுகள் - இம்மடிப்பியில் பாரன்வ 

வினரவி  ானாக எல்லாச ்தசய்திகனளயும் னசமி ்து னவ ் ல். 

Font - a collection of printing characters of a particular size and 

style. அசப்சழுத்துத் பதாகுதி : அசச்ுருக்களின் த ாகுதி, 

குறிப்பிட்ட அளவும் பாணியும்தகாண்டது. 

Font tag - அசப்சழுத்துத் பதாகுதி ஒட்டு : ஆற்றல் வாய்ந் து. 

இ ்த ாகுதியின் இன ்ன ச ்சுட்டியறியலாம். 

Footer - அடிக்குறிப்பு : பக்க ்திற்கு அடியில் பயன்படும் குறி. 

இன  னவண்டியவாறு உருவாக்கலாம். ஆராய்சச்ி நூல்களில் 

பயன்படுவது. ஒ. Header. 

Force - விணச : ஒரு துனணக் கட்டனளனய நினறனவற்ற ஒரு 

கணிப்தபாறி நிகழ்நிரலின் இயக்க ்தில் குறுக்கிடு ல். 

இக்கட்டனள, கட்டுப்பாட்னட நனடமுனறச ்தசயலின் மற்தறாரு 

பகுதிக்கு மாற்றுவது. 

Forester research findings - பாரஸ்டர் ஆராய்சச்ி 

முடிவுகள் : இனவ வனலய ் ளம் பற்றியனவ. 1. வனலய ் 

 ளங்களில் 90% வடிவனமப்பு அனமதி  ருவ ாக இல்னல. 2. 

விற்பனன இழப்பு 50% 3. வருனக  ருபவரக்ளில் 40% 



திரும்புவதில்னல. 4. வணிகப் தபயர ்இழப்பு. ஏதனனில் 

ஒவ்தவாரு 10 னபரும் சராசரி அடு ்  10 னபருக்கு ் 

 ரக்குனறனவப் பற்றிச ்தசால்லு ல். 5.  வறான 

மீள்வடிவனமப்புகளால் 2 மில்லியன் அதமரிக்க டாலரக்ளுக்கு 

னமல் வீணாகச ்தசலவழி ல். Form - படிவம் : இது புலங்கள் 

அல்லது கட்டுப்பாடுகளின் திரட்டு. பள்ளி விண்ணப்பப் படிவம் 

னபான்றது. பயனாளி  ன் உட்பலனன அளிக்க உ வுவது. 

 கவனல அட்டவனணயில் பதிவு தசய்யவும் பாரக்்கவும் 

பதிப்பிக்கவும் உ வுவது. இதில் தபா ் ான்கள், பாடப் 

தபட்டிகள், தசலு ்துதசால் கட்டனளகள் சரிபாரப்்புப் தபட்டிகள் 

மு லியனவ அடங்கும். 

Form designing - படிவணமப்பு உருவாக்கல் :  ன் வலவன் 

த ரினவப் பயன்படு ்தி இன  வடிவனமக்கலாம். 

Form module, fm - படிவ அலகு, பஅ : இது ஒரு பயன்பாட்டின் 

பாரக்்கக்கூடிய பகுதி. குறிப்பு விகனளக் தகாண்டது. 

Form window - this is used to design the different forms an application 

will contain. படிவச ்சாளரம் : ஒரு விண்ணப்ப ்திலுள்ள 

னவறுபட்ட படிவங்கனள வடிவனமக்க இது பயன்படுவது. 

Formal language - an abstract mathematical object used to model the 

syntax of a programming language. முணறசார்பமாழி : கரு ்துப் 

தபாருளான கணி ப்தபாருள். நிகழ்நிரல் தமாழியின் 

த ாடரியனல வடிவனமக்கப் பயன்படுவது. 

Format - 1) the arrangement of data into a specified layout. 2) the 

designated placement of text and margins and other elements in hard 

copy. 3) the programme to set up text arrangements for 

outputting. படிவணமப்பு : 1. குறிப்பிட்ட திட்ட வனரயில் 

 கவல்கனள அனம ் ல். 2. வன்படியில் பாடம், விளிம்பு மற்றும் 

பிற கூறுகனள உரியவாறு அனம ் ல். 3. தவளிப்பலனிற்காகப் 

பாட ்ன  நிறுவும் நிகழ்நிரல். 

Format string - படிவணமப்புச ்சரம் : கூற்றுகளின் படிவனமப்னபக் 

காட்டும் உருக்கனளக் தகாண்டது இது. ஒவ்தவாரு உருவிற்கு 

முன் % குறி வரனவண்டும். ஒவ்தவாரு எண் குறிக்கும் முன்பு 

உம்குறி & வர னவண்டும். 

Formatting - 1) setting up the order of the information. This is input to a 

computer. 2) arranging the layout of the data. This is output from the 

computer. படிவம் அணமத்தல் : 1.  கவல் வரினச அனம ் ல். 



இது கணிப்தபாறிக்கு உட்பலன் 2.  கவல் திட்டவனர அனம ் ல். 

இது கணிப்தபாறிக்குப் புற ்ன  அனமயும் தவளிப்பலன். 

Formatting, alternate method of - படிவணமப்பு மாற்றுமுணற : ஒரு 

குறிப்பிட்ட பாணியில் உருவாக்கி, இன  ஓர ்ஆவண ்திற்குப் 

பயன்படு ் லாம். வரி இனடதவளிவிடல், ப ்தி வரினசயாக்கம், 

ஒதுக்கிச ்தசய் ல் ஆகியனவ இதில் ன னவயற்றனவ. 

Formatting changes - படிவணமப்பு மாற்றங்கள் : இனவ பாட 

நனடனய மாற்றுபனவ. எழு ்து தபரிய ாகவும் சாய்ந்  ாகவும் 

இருக்கும். அளவு, நிறம் மு லியனவ எழு ்துப் பண்புகள். 

இவற்னற னவண்டியவாறு பயன்படு ் லாம். 

Formatting, kinds of - படிவணமப்பு வணககள் : 1. பாடப் 

படிவனமப்பு. 2. பக்கப் படிவனமப்பு. விரிவு அவ்வப்பதிவில் 

காண்க. 

Formatting, text - பாடப்படிவம் அணமத்தல் : இது இரு வனக. 1. 

வன்படிவம் அனம ் ல், 2. தமன்படிவம் அனம ் ல். 

Forth-நபாரத்் : ஓர ்உயரந்ினல நிகழ்நிரல் தமாழி. வினரவு மிகுதி. 

நினனவக ்ன ச ்சிக்கனமாகப் பயன்படு ் லாம். 

Fortran - பார்ட்ரான் : ஓர ்உயர ்நினல தமாழி. அனன ்துலக 

வணிக எந்திர ் ால் மு ன் மு லில் உருவாக்கப்பட்டது. எண் 

பயன்பாடு, அறிவியல் பயன்பாடு ஆகியவற்றிற்குப் 

பயன்படுவது. மிகப் பனழயது, மிகப்பரவலான உயரந்ினல 

தமாழிகளில் ஒன்று. வணிக ்துனற, த ாழில்துனற 

ஆகியவற்றிலும் பயன்படுவது. இம்தமாழி த ாகுக்கப்பட 

னவண்டிய ஒன்று. Formula translator வாய்பாடு தபயரப்்பி. 

Frames - சட்டங்கள் : னவறுபட்ட பகுதிகளாக ் தினர 

பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதிகனள தினரகள். சட்ட ்த ாகுதி 

ஒட்டுகனளக் தகாண்டு, இவற்னற உருவாக்கலாம். அளனவக் 

குறிக்க இ ்த ாகுதி ஒட்டுடன் இரு பண்புகள் 

பயன்படு ் ப்படுகின்றன. அனவ ப ்திகளும் வரினசகளும் 

ஆகும். இவற்றின் மதிப்புகள் குறும் படங்களாகனவா 

விழுக்காடுகளாகனவா தகாடுக்கப்படும். 

Framing - units of data marking the boundary of fields or characters for 

data transmission. வணரயணறப்படுத்தல் :  கவல் 

தசலு ்துனகக்காக உருக்கள் அல்லது புல எல்னலனயக் 

குறி ் ல். 



Frankston, bob - பாப் பிராங்ஸ்டன் : காட்சிக் கணிப்பானன 

ஆப்பிளுக்காக 1979 இல் அனம ் வர.் பா. Bricklin 

Freddy williams prof - நபரா. பிரடி வில்லியம்ஸ் : னபரா. 

கில்பரன்ின் ஆசான், மு ல் கணிப்தபாறினய நிறுவியவர.் 

Free field - a property of information retrieval device permitting 

recording of information medium without regard to preassigned fixed 

fields. தணடயிலாப் புலம் : மீட்புக் கருவியனமப்பின்  கவல் 

பண்பு. முன்னனர ஒதுக்கப் தபற்ற நினலயான புலங்கனளக் 

கரு ்தில் தகாள்ளாமல்,  கவல் ஊடக ்ன ப் பதிவு தசய்ய 

அனுமதிப்பது. 

Frequency - the number of times per second that a periodic event 

repeats itself. The unit is hertz. அதிர்பவை் : ஒரு கால நிகழ்வு 

 ன்னன ்  ானாக ் திருப்பிக் தகாள்ளு ல். இது ஒரு வினாடிக்கு 

இ ் னன  டனவகள் என்று அனமயும். அலகு தஹரட்்ஸ். 

Frequency division multiplexing - a method used to transmit several 

signals along a single data communications circuit. அதிர்பவை் 

பிரிணவப் பகுதியாக்கல் : ஒரு  னி ்  கவல் த ாடரச் ்

சுற்றுவழியாகப் பல குறினககனளச ்தசலு ்தும் முனற. 

Friction feed - a method by which paper is moved between the 

primary roller and the punch roller in a printer as in a standard 

typewriter. உராய்வூட்டல் : இது ஒரு முனற. அசச்ியற்றியில் இதில் 

மு ன்னம உருனளக்கும் துனண உருனளக்கும் இனடனய  ாள் 

நகரும். ஒரு திட்டமான  ட்டசச்ுப் தபாறியில் நகரவ்துனபால் இது 

நகரும். 

Fso, file system object - எஃப்எஸ்ஓ, நகாப்புமுணறப் பபாருள், 

நகாமுபபா. 

Fso object model- எஃப்எஸ்ஒ பபாருள் மாதிரி : இது விஷூவல் 

னபசிக்கின் ஒரு புதிய பண்பு. ஒரு தபாருள் அல்லது னநாக்க 

அடிப்பனடயில் அனமந்  கருவி. மடிப்பிகள், னகாப்புகள் 

ஆகியவற்னறக் தகாண்டு னவனல தசய்வ ற்கு உ வுவது. 

மடிப்பிகனள ஆக்குவது, நகர ்்துவது, நீக்குவது. னகாப்புகனள 

முனறயாக்குவது. 

Fud - fear, uncertainty and doubt பஃட் : அசச்ம், உறுதியின்னம, 

ஐயம், அஉஐ. கணிப்தபாறினய மக்கள் வாங்கா  ற்குக் 

காரணங்கள். 



Full page display - a terminal displaying at least 80 columns (80 

character) across and 55 lines of copy (the average 81/2 x 11 inch 

page capacity) on the screen. முழுப்பக்கக் காட்சி : 80 

ப ்திகனளயும் (குறுக்னக 80 உருக்கள்) படியின் 55 வரிகனளயும் 

(சராசரி 81/2 x 11 அங்குலப் பக்க ்திறன்) தினரயில் காட்டும் 

முனனயம். Function - சார்பலன் : இது ஒரு தசயல்வனக அல்லது 

ஒரு வனக ் துனண நனடமுனறச ்தசயல். இ ற்கு ் திட்டமான 

சுட்டளவுகள் உண்டு. மதிப்பு மூலம் சி தமாழியில் 

இசச்ுட்டளவுகனளச ்தசலு ்  இயலும் ஒரு சாரப்லன் ஒரு 

மதிப்னப மட்டுனம திருப்பியனுப்ப இயலும் நிகழ்நிரலில் 

ஒவ்தவாரு சாரப்லனும் அறுதியிடப்பட னவண்டும். திரளில் 

சாரப்லனன அடக்கலாம். பா. Library functions. 

Functional requirements - சார்பலன் நதணவகள் : இனவ 

ஆவணமாக்கனலக் குறிக்கும்; நிகழ்நிரனல ் த ாடரந்்து, 

த ாகுதி என்ன தசய்ய னவண்டும் என்பன  விளக்கமாக ் 

த ரிவிக்கும். 

Function, body of - சார்பலன் அணமப்பு : இது மாறு அறுதியிடும் 

பகுதி, முனறயாக்கு பகுதி, திருப்பு கூற்று என்னும் 

முப்பகுதிகனளக் தகாண்டது. 

Function declaration - சார்பலன் அறுதியீடு : ஒரு சாரப்லனன 

முனறயாக்கவும் மி னவனய ் திருப்பவும் னவண்டுமானால், அது 

மு ன்னமச ்சாரப்லனானலனய அறுதியிடப் படனவண்டும். இதுனவ 

சாரப்லன் அறுதியீடு எனப்படும். ஓர ்எளிய சாரப்லன் 

அறுதியீட்டிற்குரிய தபாதுப்படிவனமப்பு பின்வருமாறு : datatype 

-  கவல் வனக , function name -சாரப்லன் தபயர.் 

Function, kinds of - சார்பலன் வணககள் : 1) பயனாளிக்குரிய 

சாரப்லன், 2) திரட்டுகள் பலன், 3) உட்பலன் சாரப்லன், 4) 

தவளிப்பலன் சாரப்லன். 

Function, library, kinds of - திரடட்ுசார்பலன் வணககள் : சி தமாழி 

சில கணி ச ்சாரப்ுகனள அனுமதிக்கிறது. இனவனய திரட்டு 

சாரப்லன்கள் எனப்படும். அவற்றில் சில பின்வருமாறு: தகட்ஸ், 

புட்ஸ், னரண்டனமஸ், ஸ்டர ்தசட், அப்ஸ் மு லியனவ. 

Function, naming - சார்பலணனப் பபயரிடல் : பயனாளிக்குரிய 

சாரப்லனுக்குச ்தசல்ல ் க்க மாறிப்தபயனர அளிக்கலாம் 

மு ன்னம நிகழ்நிரனலனய சி தமாழியில் ஒரு சாரப்லனாகக் 

கரு லாம். சி தமாழி நினறனவற்றப்படும்தபாழுது, 



நினறனவற்றல். இம்மு ன்னமச ்சாரப்லனிலிருந்ன  

த ாடங்குகிறது. ஆகனவ, ஒனர ஒரு மு ன்னமச ்சாரப்லன் 

மட்டுனம இருக்க இயலும். 

Functions frequently used - அடிக்கடிப் பயன்படும் 

சார்பலன்கள் : னசன், காஸ், னடன், லாக் மு லியனவ. 

Functions, nesting - கூடுணகச ்

சார்பலன்கள் : நினறனவற்றலுக்காக ஒரு சாரப்லனுக்கு 

மற்தறாரு சாரப்லன் ன னவப் படும். இவ்வனகச ்சாரப்லன் 

வனரயனறனய கூடுனக சார ்பலன் வனரயனற எனப்படும். 

தகாடுக்கப்பட்ட மதிப்தபண்களிலிருந்து மாணவரக்ளின் சராசரி 

மதிப்தபண்னணயும் ன றிய மாணவரக்ளின் விழுக்காட்னடயும் 

இசச்ாரப்லன் மூலம் கண்டறியலாம். 

Function, structure of - சார்பலன் அணமப்பு : சி தமாழியில் 

சாரப்லன்களுக்கு ் திட்டமான அனமப்பு உண்டு. ஒரு 

சாரப்லனின் தபாது அனமப்பு பின்வருமாறு. 

Function name - சாரப்லன் தபயர ்(list of parameters - 

சுட்டளவுகளின் பட்டி) 

Parameter - declaration சுட்டளவு அறுதியீடு 

... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... 

சாரப்லன் தபயனர அனடப்புக்குறி த ாடரும். இது காற் 

புள்ளியால் பிரிக்கப்பட்ட சுட்டளவுகள் பட்டியனலக் 

தகாண்டிருக்கும். பின் இசச்ுட்டளவுகள் அறுதியிடப்படும். 

அ ற்குப் பின் சாரப்லன் அனமப்பு தகாடுக்கப்படும். 

Function switch - a network having a number of inputs and outputs. - 

சார்பலன்பசாடுக்கி : பல உட் பலன்கனளயும் தவளிப்பலன் 

கனளயுங் தகாண்டுள்ள வனலயனமவு. 

Function table - a computer device converting multiple inputs into a 

single output. சார்பலன் அட்டவணை : இது ஒரு 

கணிப்தபாறியனமப்பு. மடங்கு உட்பலன்கனள ஒரு  னி 

தவளிப்பலனாக மாற்றுவது. 

Fundamental control structures - அடிப்பணடக் கட்டுப்பாட்டு 

அணமப்புகள் : இனவ கணக்கிடு னலச ்தசய்வ ற் குரிய 



நுணுக்கங்கள். இனவ திரும்ப ் திரும்ப வருபனவ. இனவ 

பின்வருமாறு: 1. வரினசயாக்கல் 2. பிரி ் ல் 3. த ாடரந்்து 

தசல்லு ல். இவற்னற அவ்வப்பதிவுகளில் காண்க. 

G 

Galilieo - கலீலிநயா (1564-1642): நழுவுனகால் என்பது ஒரு 

கணிப்பீட்டுக் கருவி. இன  இவர ்புனனந் ார.் மின்னணுக் 

கணிப்பான் வரும்வனர இது பயன்பட்டது. 

Game chip - விணளயாட்டு நறுவல் : நுண்மின்னணுப் பகுதி. இது 

இல்லக் கணிப்தபாறியில் பயன்படுவது. வினளயாட்டுகளுக்கு ் 

ன னவப்படும் முனறனமச ்சாரப்லன்கனளக் தகாண்டது. Games 

- விணளயாட்டுகள் : கணிப்தபாறிப் பயன்பாடுகள். னகளிக்னக 

அதிகம்; கல்வி குனறவு. காட்சி ்தினரயில் நிகழ்சச்ிகள் 

ன ான்றும். இவற்னற ் திற ்ன ாடு இயக்க னவண்டும். இல்லக் 

கணிப்தபாறிகளில் இனவ இயக்கப்படுபனவ. இனவ மூன்று 

வனக: 1. திற வினளயாட்டுகள்; சதுரங்க ஆட்டம். 2. வீர 

வினளயாட்டுகள்; ன டு ல் 3. னகளிக்னக வினளயாட்டுகள்; பல 

வினளயாட்டுகள். 

Gap digit - a digit present in a word. It is not a part of the information 

conveyed by the word, eg. A parity bit. இணடபவளி இலக்கம் : ஒரு 

தசால்லிலுள்ள இலக்கம். தசால் தகாண்டு தசல்லும்  கவலின் 

பகுதியன்று. எ-டு சம இலக்கம். 

Garbage - குப்ணப : கூளம். கணிப்தபாறியிலுள்ள 

ன னவயில்லா  தபாருளற்ற  கவல்களின் த ாகுதி. 

Garbage collection - குப்ணபத் திரட்டு : ன னவயில்லா   கவல் 

த ாகுதி. 

Gate - an electronic switch acting as a decision marker in digital 

systems by giving a binary output either 1 or 0 depending on the 

combination of binary input; otherwise known as logic 

circuit. வாயில் : ஒரு மின்னணுச ்தசாடுக்கி, இலக்க ் 

த ாகுதிகளில் முடிவு தசய்பனவயாகச ்தசயற்பட்டு 1 அல்லது 0 

என்னும் இரும தவளிப்பலனனக் தகாடுக்கும். இசத்சயல் இரும 

உட்பலனனக் கூடுனகனயப் தபாறு ் து. னவறுதபயர ்

முனறனமசச்ுற்று. 

Gate, kinds of - வாயில் வணககள் : 1. உம் வாயில் (and gate) 2. 

அல்லது வாயில் (or gate) 3. இல்வாயில் (nor gate) 4. இராவாயில் 

(nand gate), 



Geek - மடணம, மணடயன்(இழிவழக்கு) 

Geek speak - மணடயர் நபசுகிறார் : கசப்னப ்  ரும் பயனாளி 

உலகம். இதில் மக்களும் மனி ரும் ஒன்னற. 

General programme - a computer programme designed to solve a 

specific type of problem. For this purpose values of appropriate 

parameters are supplied. பபாதுநிகை்நிரல் : இது ஒரு 

கணிப்தபாறி நிகழ்நிரல். குறிப்பிட்ட வனகச ்சிக்கனல மட்டுனம 

தீரக்்க வடிவனமக்கப்பட்டது. இ ற்கு ் ன ாராய சுட்டளவுகளின் 

மதிப்புகள் வழங்கப்படும். 

General purpose computer - a computer capable of operating on 

different programmes used for the solution of a wide variety of 

problems. 

பபாதுநநாக்கு கைிப்பபாறி : விரிவான பல வனகச ்

சிக்கல்கனள ் தீரக்்க உ வும் னவறுபட்ட நிகழ்நிரல்கனள 

இயக்கவல்ல கணிப்தபாறி. 

General purpose programme - a programme designed to do some 

standard operation. Eg. Sorting file processing functions. 

பபாதுநநாக்கு நிகை்நிரல் : ஒரு திட்டமான தசயனலச ்தசய்ய 

வடிவனமக்கப்பட்ட நிகழ்நிரல். எ-டு னகாப்பு முனறயாக்கு 

சாரப்லன்கனளப் பிரி ் ல். 

Generate - இயற்று : தபாது னநாக்கு நிகழ்நிரலின் குறிப்பிட்ட 

பதிப்னப உண்டாக்க இயற்றினயப் பயன்படு ் ல். 

Generation - தணலமுணற : கணிப்தபாறி ்  னலமுனறகனளக் 

குறிப்பது. நான்கு  னலமுனறகள் உள்ளன. 

Generation number - தணலமுணற எை் : காந்  நாடாச ்சுருளில் 

னகாப்புச ்சீட்டின் ஒரு பகுதினயக் குறிப்பது. இது னகாப்பின் 

வயன க் குறிப்பது. 

Generative grammar - ஆக்க இலக்கைம் : ஒரு விதி ் த ாகுப்பு; 

முனறசார ்தமாழியில் தசல்லுபடியாகக்கூடிய தவளிப்பாட்னட ் 

த ரிவிப்பது. இது தசால் பகுதிகள் த ாகுப்பு அடிப்பனடயில் 

நனடதபறுவது. இதில் தநடுங்கணக்கும் அடங்கும். 

Generator - இயற்றி : ஒரு நனடமுனறச ்தசயல். தபாதுச ்

தசயலுக்குரிய குறிப்பிட்ட பதிப்னபச ்தசய்வது. 



Gigo, garbage in, garbage out - ணகநகா : குப்னபஉள், குப்னப 

தவளினய; இ ன் தபாருள், உட்பலன்  வறாக இருக்குமானால், 

எவ்வினடயும் தசல்ல ் க்க ன்று. 

Gimps, great internet mersene prime search - ஜிம்ப்ஸ் : தமரச்ினி 

மு ன்னம ் ன டல் னபரீனணயம்; இது ஒரு கணி  ் திட்டம். 

தபாருளும் புகழும்  ருவது. பிதரஞ்சு துறவி தமரச்ினி தபயரால் 

அனமந் து. தமரச்ினி மு ன்னம எண்கனளக் கண்டறிவது. 

Global scope - முழு எல்ணல : எல்னலகளில் ஒரு வனக. மிக 

ஆற்றல் வாய்ந் து. ஒரு மாறினய முழுனமயுள்ள ாக்கப் தபாது 

அறுதியிடு கூற்று பயன்படுகிறது. 

Global search and replace - a text editing function of a word 

processing system. In this system a text is scanned for a given 

combination of characters. Such a combination is replaced by another 

set of characters. 

முழுணமயாகத் நதடலும் மாற் றீடு பசய்தலும் : தசால் 

முனறயாக்கு முனறயின் பாடப் பதிப்புப் பணி. 

இதில்,தகாடுக்கப்பட்ட உருக்களின் கூடுனகக்குரிய பாடம் 

ன டப்படும். இ ் னகய கூடுனக மற்தறாரு உருக்கள் 

த ாகுதியால் மாற்றீடு தசய்யப்படும். 

Global variable - a variable referred to throughout a main 

program. முழுமாறி : மு ன்னம நிகழ்நிரல் முழுவதும் 

பாரன்வக்கு எடு ்துக் தகாள்ளப்படும் மாறிலி. 

Gnutella - நூட்டில்லா : வனலயனமவுப் பணியகங்களில் ஒன்று. 

ஒரு பயனுள்ள  கவல் த ாடரப்ு மாதிரி. நல்ல எதிரக்ால 

வாய்ப்புள்ளது. 

Gopher - காப்பர் : ஆவணங்கனள இனணக்கும் பனழய முனற. 

எசட்ிஎம்எல் இன  மாற்றீடு தசய்துள்ளது. 

Go to, go to - a branching instruction used in high level programming 

languages. நகாட்டு : தசல்க. கினளக்கட்டனள. உயரந்ினல 

நிகழ்நிரல் தமாழிகளில் பயன்படுவது. 

Govindsamy n. Prof. - நபரா. நா. நகாவிந்தசாமி : இவர ்மனறந்  

மாணிக்கம். சிங்கப்பூனரச ்சாரந்் வர.்  மிழ் இனணய 

முன்னனாடி. இவர ்த ாடங்கிய கணியன்  மிழ்ச ்தசய்தி (1977) 

நிற்கும் வனர தவற்றியுடன் நனடதபற்றது. நாள்ன ாறும் 600 னபர ்

பயன்படு ்தினர.்  மிழ் இனணய 99 திறவு பலனகக்குரிய 

( மிழக அரசு) உட்பலன் இவர ்அனம ்  கணியன் திறவு 



பலனகயிலிருந்து தபறப்பட்டது.  மிழ் இனணய உலகம் 

இவருக்கு நன்றிக் கடன்பட்டுள்ளது. இவர ்ம் அரிய பணி 

கணியன் குடும்ப மின் இ ழ்கள் ன ான்ற வழி வகு ் து. 

Graceful degradation - சீரானபடி இறக்கம் : கணிப்தபாறி 

எந்திரம் பழுதுபடல். பழுது ஒரு சில பகுதிகளில் மட்டும் 

இருப்ப ால், முழுப்பழுது ஏற்படுவ ற்கில்னல. 

Graphical visual display device - a computer input-output device. It 

enables the user to manipulate graphic material in a visible two-way 

real time communication. It has a light pen, keyboard and a visual 

display unit monitored by a controller; otherwise known as 

graphoscope. வணரகணல காட்சி பவளிப்பாட்டுக் 

கருவியணமப்பு : கணிப்தபாறி உட்பலன் தவளிப்பலன் 

கருவியனமப்பு. இருவழி தமய்ந்னநரப் பாரன்வச ்தசய்தி ் 

த ாடரப்ுக்குரிய வனரகனல தபாருள்கனளக் னகயாளப் 

பயனாளிக்கு உ வுவது. இதில், ஒளிஎழுதி, வினசப் பலனக, 

காட்சியலகு ஆகியனவ இருக் கும். இவ்வலகு கட்டுப்பாட்டுப் 

பகுதியால் கண்காணிக்கப்படும். னவறு தபயர ்வனரகனல 

னநாக்கி. 

Graphics -pictorial information displayed on a vdu. It can be usually be 

manipulated using a light pen or keyboard. வணரகணல: காட்சி ் 

தினரயில் காட்ட்ப்படும் பட ் கவல். வழக்கமாக ஓர ்ஒளி 

எழுதினய அல்லது வினசப்பலனகனயப் பயன்படு ்தி இன க் 

னகயாளலாம். 

Graphics business -வைிக வணரகணல : பலவனகப்படங்களும் 

கட்டப்படங்களும் இதில் அடங்கும். இனவ விற்பனன, ஆ ாயம், 

இழப்பு, தபாருள்பட்டியல் மு லியவற்னறக் குறிப்பனவ. எ-டு 

பட்னட வனரபடம். 

Graphics characters - small shapes occupying the same space as a 

letter or number on a vdu. It is used to improve games, program and 

graph. வணரகணல உருக்கள் : எழு ்து அல்லது தினரயில் 

ன ான்றுபனவ. நிகழ்நிரல், வினளயாட்டு, வனரபடம் 

மு லியவற்னற னமம்படு ் ப் பயன்படுபனவ. 

Graphics display unit - the unit presenting graphical information to the 

user. வணரகணல காட்சி அலகு : இவ்வலகு வனரகனல ்  கவல் 

கனளப் பயனாளிக்கு அளிப்பது. 



Graphics for applications - பயன்பாடுகளுக்குரிய வணர கணல : 

பயன்பாட்டிற்கு வனர கனலனய உருவாக்கிப் பயன்படு ் ப் பல 

வழிகளில் விஷூவல் னபசிக் உ வுகிறது. ஓர ்பயன்பாட்டின் 

இனடமுக ்திற்குப் பாணி, காட்சியனமப்பு ஆகிய இரண்னடயும் 

வனர கனல னசரக்்கிறது. னகாடுகள், வட்டங்கள், சிறு படங்கள் 

ஆகியனவ வனர கனலப்தபாருள்கள் ஆகும். இவற்னற 

எளி ாகவும் வினரவாகவும் விஷூவல் னபசிக்கில் பின்வருமாறு 

காட்ட இயலும். 1) படிவ ்தின் பின்னணியாகப் பட ்ன ச ்

னசர ்் ல். 2) உருக் கட்டுப்பாடு, 3) னகாட்டுக் கட்டுப்பாடு, 4) 

வடிவக்கட்டுப்பாடு, 5) எழுசச்ி யூட்டும் கட்டுப்பாடு, 6) படப் 

தபட்டிக் கட்டுப்பாடு. விரிவு அவ்வப்பதிவுகளில் காண்க. 

Graphics mode-operating the computer in such a way it displays 

graphics to the best effect. - வணரகணல முணற : சிறந்  

பயனளிக்கும் வனகயில் வனர கனல தினரயில் உண்டாகுமாறு 

கணிப்தபாறினய இயக்கு ல். 

Graphics set - the group of graphics symbols provided by the 

manufacturer of a microcomputer. It is usually marked on a group of 

keys. வணரகணலத்பதாகுதி: வனர கனலக் குறியீடுகள் த ாகுதி. 

நுண்கணிப்தபாறி உற்ப ்தியாளரால் வழங்கப்படுவது. இது 

வழக்கமாக ் திறவு ் த ாகுதியில் குறிக்கப்படுவது. 

Graphics tablet - the popular type of digitizing device using a flat tablet 

and a stylus for graphic input. This device offers an efficient method of 

converting object shapes into computer storable information. 

Graphics terminal - a terminal with a screen adapted for displaying 

high resolution graphics. வணரகணல முணனயம் : உயர ்பகுப்பு 

வனரகனலனயக் காட்டுமாறு அனமந்துள்ள தினரயுடன் கூடிய 

முனனயம். 

Grosh's law - this law states that the processing power of a computer is 

proportional to the square of its cost. கிராஷ் விதி : ஒரு கணிப் 

தபாறியின் முனறயாக்கு திறன் அ ன் ஆக்க வினல இரு படிக்கு 

னநரவ்ீ  ்தில் உள்ளது என்பது இவ்விதி. 

Group code - a systematic error checking code. Used to check the 

validity of a group of characters transferred between two terminals. 

குழுக்குறியீடு : முனறயான பினழ சரிபாரக்்கும் குறியீடு. இரு 

முனனயங்களுக்கினடனய மாற்றப்படும் உருக்கள் த ாகுதியின் 

தசல்லுபடி திறனனச ்சரிபாரக்்கப் பயன்படுவது. 



Grouping of records - placing of records together in a group to either 

conserve storage space or reduce access time. ஆவைங்கணளத் 

பதாகுதி யாக்கல் : ஒரு த ாகுதியில் ஆவணங்கனள 

ஒருங்குனசர னவ ் ல், னசமிப்பு இட ்ன ப் பாதுகாக்கவும் 

அல்லது அணுக்க னநர ்ன க் குனறக் கவும் இது நனடதபறுவது. 

Groupings, standard set of - திட்டத் பதாகுதிகள்: இனவ 

பின்வருமாறு 1) னகாப்பு, 2) பதிப்பி, 3) காட்சி, 4) படிவனமப்பு, 5) 

கருவி, 6) சாளரம், 7) உ வி, 

Group mark - a special character used to indicate the end of a group 

of characters in store. பதாகுதிக் குறி : னசமிப்பி லுள்ள உருக்கள் 

த ாகுதியின் முடினவக் குறிக்கப் பயன்படும்  னிஉரு. Grove, 

andrew s. -எஸ்.ஆை்ட்ரூவ் குநராவ் (1936 -) : இவர ்

நுண்முனறயாக்கிகனள உற்ப ்தி தசய்யும் இண்டல் 

நிறுவன ்தின் முனள, நறுவல் த ாழில்நுட்ப வி ் கர ்பிறப்பால் 

அங்னகரியர/்தபாறி இயலார.் இவர ் ன்னன எந்  ஒரு துனறயின் 

 ந்ன  என்றும் கூறிக்தகாள்ள விரும்பவில்னல. இன்று இந்  

அளவுக்குக் கணிப்தபாறிகள் வளரந்்துள் ள ற்கு நறுவல் 

த ாழில் நுட்பனம காரணம். 

Gulp - a series of bytes considered as a unit. விழுமி : எண்மிகளின் 

(னபட்டு கள்) வரினச. ஒர ்அலகு பா.bit, byte. 

Gurunet - குருஇணையம்: குரு வனலயம். இது ஒரு பயன் 

பாட்டகம். திரு.முரளி என்பவரால் அனமக்கப்பட்டது. இவர ்இந்து 

நாளி ழில் வனல யம் னபசுகிறது என்னும் த ாடர ்கட்டுனர 

ஒவ்தவாரு வியாழக்கிழனமயும் எழுதுபவர.் எந்  ஒரு தசால், 

தசாற்தறாடர ்பற்றியும்  கவல்  ருவது. இ ன்  கவல்  ளம் 

அ ற்னகற்ப அகராதி அனமப்னபப் தபற்றுள்ளது. 

H 

Hacker - computer programmer கைிப்பபாறி நிகை்நிரலர். 

Hact - stop: நிறுத்து . 

Hammer - a small pivoted flat head striking an embossed character 

against the paper in an impact printer. Eg. Daisywheel printer. சுத்தி : 

னமயமாகப் தபாருந்தியுள்ள சிறிய  னல. ஒரு  ாக்கு 

அசச்ியற்றியில்  ாளுக்கு எதிராகப் புனடப்புருனவ அடிப்பது. 

Hamming code - a code system used for detecting and correcting 

errors in a flow of digital information. நேமிங் குறியீடு : இலக்க ் 



 கவல் நுட்ப ்தில் பினழகனளக் கண்டு சரிதசய்யப் பயன்படும் 

குறியீட்டு முனற. 

Hard copy - data printed on paper eg, programme listing. வன்படி : 

 ாளில் அசச்ிடப் படும்  கவல். எ.டு. நிகழ்நிரல் பட்டியலிடல். 

Hard disk - a rigid disk of plastic coated with a magnetic film for storing 

computer data. வன்தட்டு : பிளாஸ்டிக்காலான வினறப்பான 

 ட்டு. கணிப் தபாறி ்  கவல் னசமிக்க தமல்லிய படலம் 

னபார ்் ப் பட்டிருக்கும்.ஒ floppy disk. 

Hard disk drive, hdd - fixed permanently in the pc. The max. Storing 

capacity is 17 gb. வன்தட்டு இயக்கி, எசட்ிடி : வ இ.  னியாள் 

கணிப்தபாறியில் நினலயாகப் தபாரு ் ப் பட்டிருப்பது. இ ன் 

உயர ்வனர னசமிப்பு ் திறன் 17 ஜி.பி. 

Hardware - any electronic or mechanical equipment making up an 

electronic system. Eg. Cpu. - வன்பபாருள் : வன்னியம். மின்னணு 

அல்லது எந்திரக் கருவி ் த ாகுதி. ஒரு மின்னணு ் த ாகுதினய 

உண்டாக்குவது. எ.டு. னமயச ்தசயலகம்.ஒ. software, firmware, 

brainware. 

Hardware availability ratio - it is expressed as the ratio of difference 

between accountable time and down time otherwise known as service 

ability ratio. , வன்பபாருள் கிணடப்பு வீதம் : கணக்கிடப்படும் 

னநரம், இறங்குனநரம் ஆகிய இரண்டிற்குமுள்ள னவறுபாட்டு ் 

 கவு. னவறுதபயர ்பணி ்திறன் வீ ம். 

Hashing - 1) a direct addressing technique. 2) any computer operation 

transforming one or more fields into a different arrangement. It is 

generally more compact and easily manipulated. Otherwise known as 

hash coding. கலணவயாக்கல் : 1) னநரடியாக முகவரி எழுதும் 

நுணுக்கம். 2) ஒன்றுக்கு னமற்பட்ட புலங்கள் னவறுபட்ட 

அனமவாக மாற்றும் கணிப்தபாறிச ்தசயல். தபாதுவாக, இது மிக 

தநருக்கமானது எளி ாகக் னகயாளக் கூடியது. னவறுதபயர ்

கலனவக் குறியிடல். 

Hdlc - high level data link - எசட்ிஎல்சி: உயரந்ினல ்  கவல் 

இனணப்பு. 

Hdml, handheld device markup language - எசட்ிஎம்எல் : னகப் 

பிடிக் கருவியனமப்பு குறிதமாழி. 



Hdtp, handheld device transfer protocol -எசட்ிடிபி: னகப்பிடிக் 

கருவியனமப்பு மாற்றுச ்சீரி. 

Head - a small electro - magnetic device able to read, record and 

erase data on a magnetic storage medium, eg. A disk. Otherwise 

known as read / write head. தணல : ஒரு சிறு மின்னணுக் 

காந் க்கருவி, காந் ச ்னசமிப்பு ஊடக ்திலுள்ள  கவனல எழு , 

படிக்க, பதிய, அழிக்க உ வுவது. எ-டு வட்டு, னவறு தபயர ்படி / 

எழுது  னல. 

Header - the area at the top of a page. It can be created as we desire. 

தணலக் குறிப்பு : ஒரு பக்க ்தின் னமலுள்ள பகுதி. நாம் 

னவண்டியவாறு இன  உரு வாக்கலாம். ஒ. Footer. 

Heading tag -தணலப்பபாட்டு: ஒட்டுகளில் ஒருவனக. இது 

எசட்ிஎல் ஆவண ்ன க் கவரச்ச்ியுள்ள ாக்கும். 

Help - assistance;உதவி. 

Hesitation - a short automatic suspension of a main programme to carry 

out all or part of another operation. Eg. Fast transfer of data from a 

peripheral unit. தயக்கம் : ஒரு தசயனலப் பகுதியாகனவா 

முழுதுமாகனவா நினறனவற்றும் ஒருமு ன்னம நிகழ்நிரல். 

குறுகிய னநரம்  ானாக நிற்றல் எ-டு. தவளிப்புற அலகிலிருந்து 

வினரவாக ்  கவனல மாற்றல். 

Hexadecimal numbers - அறுபதின்ம எை்கள் : உயர ்மதிப்புள்ள 

இரும எண்கனள மீக நீண்ட இரும வரினசயாய்க் குறிக்கலாம். 

இன  ்  விரக்்க அறுபதின்ம எண் பயன்படுகிறது. 

இம்முனறயில் 16 எண் குறியீடுகள் பயன்படு ் ப்படுகின்றன. 

அனவயாவன : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f இதில் a, b, c, d, 

e, f என்னும் எழு ்துகள் 10, 11, 12, 13, 14,15 என்னும் மதிப்புகனள 

முனறனய தபறுகின்றன. அறுபதின்ம முனறயின் அடி 

எண்மதிப்பு 16 ஆகும் இந்  எண்களின் இட மதிப்பு வலமிருந்து 

இடம் 16இன் இரு மடங்காகும். இரும எண் வரினசயின் ஒவ்தவாரு 

4 இருமிகளும் ஓர ்அறுபதின்ம எண்னணக் குறிக்கும். 

காட்டாக, 01101011 என்னும் இரும எண்னண எடு ்துக்தகாள்க. 

இன க் கீழ்க்கண்டவாறு நன்னான்கு இருமிகளாகப் பிரி ்து 

எழு லாம். பின் ஒவ்தவாரு 4 இருமிகனளயும் சமமான அறு 

பதின்ம எண்களாக எழுதுக. 

0110 ....> 6b 



இவ்வாறு இரும எண்கனள அறுபதின்ம எண்களாக எளி ாக 

மாற்றி எழு லாம். இன  னபால் ஓர ்அறுபதின்ம எண்னண இரும 

எண்களாகவும் எளிதில் மாற்றலாம். எ.டு. 3e1 . . . > 0011 1110 0001 

...> 1111100001. பதின்ம எண்களின் அறு பதின்ம எண்களாக 

மாற்ற, இரும எண் மாற்ற ்திற்கு 2 ஆல் வகு ் து னபால, இங்கு 16 

ஆல் வகு ்து அறுபதின்ம எண்னணப் தபறலாம். எடு ் துக்காட்டு 

பின்வருமாறு : 

69172 என்னும் பதின்ம எண்னண அறுபதின்ம எண்ணாக 

மாற்றல். 

ஆகனவ (6972)10 = (10e34)16 

Hidden line - a graphic display of a three dimensional object in line 

form. மணறவரி : வரிவடி ் ல் முப் பரும வனரகனலக் காட்சி. 

Hierarchial data base -படிநிணலத் தகவல் தளம்: இது 

மு ன்னமயாக மு ன்னமக் கணிப்தபாறிகளில் பயன்பட்டது. 

இதில் பதிவுருக்கள் மரம் னபால் இருக்குமாறு வனகப்படு ்தி 

அடுக்கப்படும். பதிவுரு வனககளுக்கினடனய உள்ள த ாடரப்ு 

 ாய் னசய் த ாடரப்ு னபான்றது. 

Hierarchial file - a file with a grandfather - father - son 

structure. படிநினல வரினசக் னகாப்பு :தாத்தா தந்ணத மகன் 

என்னும் படிமரபுள்ள நகாப்பு. 

High level languages - உயர்நிணல பமாழிகள் : பயன் பாட்டு 

நிகழ்நிரல்கனளச ்தசயற்படு ்  இனவ உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. 

தமாழி யனமப்னபப் பயன்படு ்திப் புரியக்கூடிய 

குறிமுனறகனளப் பயனாளி அறிந்து தகாள்ளலாம். இவற்னறச ்

தசயற்படு ் , இனவ எந்திர தமாழியாக்கப் பட னவண்டும். 

இ ற்கு ் த ாகுப்பினயப் பயன்படு ்  னவண்டும். தபாதுவான 

உயர ்நினல தமாழிகளாவன :1) னபசிக் 2) னகாபல் 3) னபாரட்்டன் 

4) விஷூவல் பாக்ஸ்புனரா 5) விஷூவல் னபசிக், விபி 6) ஜாவா 7) 

விஷூவல் c++. 

High speed printer, hsp - a printer printing 600 lines per minute. உயர் 

விணரவு அசச்ியற்றி, எசஎ்ஸ்பி : ஒரு நிமிட ்திற்கு 600 வரிகள் 

அசச்ியற்றும் கருவி. 

High speed reader - the fastest input device existing at a particular 

time. உயர்விணரவு படிகருவி : குறிப்பிட்ட னநர ்தில் அதிக அளவு 

உட்பலனனக் தகாடுக்கும் கருவி. 



High resolution graphics - images displayed on a vdu showing fine 

detail. உயர் பகுப்பு வணரகணல : காட்சி ்தினரயில் காட்டப்படும் 

மிக னநர ்்தியான விளக்கமுள்ள உருக்கள். 

Hit rate - the ratio of the number of records addressed in a run to the 

number of records in a file expressed as percentage. - ஒட்ட வீதம் : 

ஓர ்ஓட்ட ்தில் அணுக்கமுள்ள ஆவணங்களின் 

எண்ணிக்னகக்கும் னகாப்பிலுள்ள ஆவணங்களின் 

எண்ணிக்னகக்குமுள்ள  கவு, விழுக்காடாக ் த ரிவிக் 

கப்படுவது. 

Hll - high level language.உநிபமா : உயரந்ினல தமாழி. 

Hold - the preservation of data in one storage. பிடிப்பு : ஒரு 

னசமிப்பில்னசமிக்கப்படும்  கவல் அளவு. 

Hold facility- a method of interrupting the operation of an anolog 

computer. பிடி வசதி : ஓர ்ஒப்புனமக் கணிப்தபாறியின் தசயனல 

விளக்கும் முனற. 

Home computer - a microcomputer. இல்லக் கைிப்பபாறி : நுண் 

கணிப்தபாறி. 

Home page -பதாடக்கப்பக்கம் : மின்னஞ்சலில் வருவது. ஒரு 

வனலய ் ள ்தின் மு ல் பக்கம்.  ள ்ன ப் பற்றிய 

தசய்திகனளயும்  ள ் திலுள்ள பிறபக்கங்கனளாடு உள்ள 

இனணப்புகனளயும் தகாண்டது. 

Hopper, grace -கிநரஸ் ோப்பர் : கணிப்பீட்டில் முன்னனாடியாக 

அனமந்  தபண்மணி. அதமரிக்காவில் 1940 களில் திறப்பியுள்ள 

கணிப் தபாறிகனள அனமக்க உ வியவர.் அவற்றிற்குரிய 

தமன்தபாருள் உருவாக்கவும் உ வியவர.் இவர ் ம் அருஞ் 

தசயல்களில் மூன்று : 1) உயரந்ினல தமாழியான னகாபனல 

உருவாக்கியவர.் 2) உயரந்ினல தமாழிகனள எந்திர தமாழியாக 

மாற்றும் த ாகுப்பினய உருவாக்கியவர.் 3) மு ல் கணிப்தபாறிப் 

பினழனயக் கண்டறிந் வர.் பா. Computer, history of. 

Horizontal rule tag -கிணடமட்டக் நகாட்டு ஒட்டு : கினட மட்ட வரி 

வனரயப் பயன்படுவது. னவறுதபயர ்<hr> ஒட்டு. 

Host computer - 1) a computer having overall control in a 

communication network. Eg. Prestel. 2) a computer preparing 

programmes for execution on another type of computer. 



ஒம்பு கைிப்பபாறி : 1) ஒரு  கவல்த ாடரப்ு வனலயனமவில் 

முழுக் கட்டுப்பாடுள்ள கணிப்தபாறி. எ-டு. பிரிஸ்தடல். 2) 

மற்தறாரு வனகக் கணிப்தபாறியில் தசயற்படு ்  

நிகழ்நிரல்கனள உருவாக்கும் கணிப்தபாறி. 

Hosting - ஒம்புதல் : த ாடக்கப் பக்க ்ன  வனலய ்தின் ஒரு 

பகுதியாக்கி, இனணயப் பயனாளிகள் அனனவரும் அன ப் 

பாரக்்குமாறு தசய் ல்.  விர, நம் கணிப்தபாறியிலிருந்து 

எசட்ிஎம்எல் குறிமுனறனயப் பணியாளிக்கு (சரவ்ர)் மாற்றுவதும் 

ஆகும். 

Host processor - a micro processor having overall control of other 

microprocessors in a multiprocessor system. ஒம்பு 

பசயல்முணறயாக்கி : இது ஒரு நுண் முனறயாக்கி, ஒரு பன்ம 

முனறயாக்கி ் த ாகுதியிலுள்ள நுண்முனறயாக்கிகனள 

முழுவதும் கட்டுப்படு ்துவது. 

House-keeping - routineswithin a programme not directly concerned 

with solution of the problem நணடமுணற ஒழுங்கு : ஒரு 

நிகழ்நிரலிலுள்ள நனடமுனறகள். இனவ ஒரு சிக்கலுக்கு ் தீரவ்ு 

காண்பன ாடு னநரடியாக ் த ாடரப்ுனடயன அல்ல. 

Html, hyper text markup language - எசட்ிஎம்எல், மீப் பாடக் 

குறிபமாழி. 

Html, advanced concepts and trends in -எசட்ிஎம்எல் லில் 

முற்நபாக்குக் கருத்துகளும் நபாக்குகளும் : இது இன்று 

எல்னலாரும் நன்கு அறிந்  ஒன்று. னவறுபட்ட னமய்விகளில் உள்ள 

ஒட்டுகளில் சிறு னவறுபாடுகள் உள் ளன. ஆகனவ இ ற்கு ் 

திட்டமான ஒட்டுகள் உண்டாக்க னவண்டும் என்னும் ன னவ 

ஏற்பட்டது. ஜனவரி 2000 திட்டம் என்பது எசட்ிஎம்எல் 40 ஆகும். 

இ ன் உட்கரு ்து இதுனவ: எல்லா னமய்விகளும் ஒனர தபயருள்ள 

ஒட்டுகனளப் பயன்படு ்  னவண்டும். இது திட்ட ்தில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பண்புகளுக்கும் தபாருந்தும். இ னால் 

எல்லா னமய்விகளும் ஒனர மாதிரியான எசட்ிஎம்எல் பக்க ்ன க் 

காட்டும். இது இன்றுவனர எட்டா  உண்னம. இருப்பினும், 

குறிப்பிட்ட பண்புகளும் ஒட்டுகளும் உள்ள னமய்விகளும் 

உள்ளன. வனலய ்தில் (தவப்) ஒம்புவ ற்குமுன் ஒன்றிற்கு 

னமற்பட்ட னமய்வினயப் பயன்படு ்தி எவ்வாறு ஆவணம் நன்கு 

காட்சிக்கு உள்ளாகிறது என்று பாரப்்பது அறிவுனடனம ஆகும். 



ஓர ்இனணப்பாகச ்தசயலாற்ற நங்கூர ஒட்டில் ஓர ்உருனவப் 

பயன்படு ் லாம். இவ்வுரு ஓர ்இனணப்பு என்பன  னமய்வி, 

பயனாளிக்குக் குறிப்பால் காட்டும். பயனாளி உருனவ ்  ட்டி 

இனணப்புக்குச ்தசல்கிறார.் ஒனர உருவிற்குரிய னவறுபட்ட 

பகுதிகளுக்கான னவறுபட்ட இணைப்புகணள வணரயணற 

பசய்ய எசட்ிஎம்எல் நமக்கு உதவுகிறது. உருவின் ஒருபகுதி 

நமல் சுட்படலி நகரும் தபாழுது, அன  ஒ ்  இனணப்பு 

இருப்பன க் குறிப்பால், அது காட்டும். இவற்றிற்கு சுட்தடலி 

நுண்ணுரவ்ு உருக்கள் என்று தபயர.் 

பயனாளியால் வழங்கப்படும்.குறிப்பிட்ட அட்டவனணச ்

தசாற்கனளக் தகாண்டு, எசட்ிஎம்எல் ஆவணங்கனள நாம் ன ட 

இயலும். இசத்சாற்கனள அனடயாளமறி லும் ஒரு வினரந்  

த ாழில் முனறயாகிவிட்டது. 

எசட்ிஎம்எல் என்பது விஷவல் னபசிக் படி எழு ்ன யும், ஜாவா படி 

எழு ்ன யும் னசரக்்க வாய்ப்பளிக்கிறது. இதில் வினனயுறு எக்ஸ் 

கட்டுப்பாடுகளும் அடங்கும். இனவ எல்லாம் எசட்ிஎம்எல் 

ஆவண ்தில் இருக்கும். தபாருளறி மற்றும் ஆப்தலட் 

ஒட்டுகனளப் பயன்படு ்தி, இன ச ்தசய்ய இயலும். 

இவ்வசதிகனளப் பயன்படு ்தி, ஆவணங்கனள ஒன்றுக்கு 

மற்தறான்று வினனதகாள்ளக்கூடிய ாகச ்தசய்யலாம். னமலும், 

ஆவண ்தில் பல முற்னபாக்கு இயல்புகனளயும் புகு ் லாம். 

Html, definition of - எசட்ிஎம்எல் இலக்கைம் : இசத்சால்லின் 

விரிவு hyper text markup language என்ப ாகும். மீப்பாடக் 

குறிதமாழி. மீபாகுதமா. இது ஒர ்ஆவண ்தின் அடக்கப்தபாருள். 

இந்  ஆவணம் பாடம், படம் மு லியவற்றால் பிற 

ஆவணங்கனளாடு இனணப்பு தகாள் வது. இது ஒருதமாழி 

ஆவண ்துடன் த ாடரப்ுள்ள படங்கனளயும் மீப்பாட ்ன யும் 

காட்டுவது எப்படி, உலகளாவிய இனடய ்தில் உள்ள ஏனனய 

ஆவணங்கனளாடு இனணப்புகனள உண்டாக்குவது எப்படி 

என்பன  இது னமய்விக்கு அறிவுறு ்தும். ஆவணங்கனளக் 

கவரச்ச்ியாகக் காட்டவும் உ வுவது. 

Html document, creation of எசட்ிஎம்எல் ஆவைத்ணத 

உருவாக்கல் : இந்  ஆவணங்கனள உருவாக்கப் பதிப்பிப்பி 

(தசால்முனறயாக்கி) ன னவ. காட்டாகக் குறிப்பு ் ானள, 

சாளரங்கனளப் பயன்படு ்தும் தபாழுதும், டாஸ் பதிப்பிப்பி னய 

டானசப் பயன்படு ்தும் தபாழுதும். பயன்படு ் லாம். நம் 

பணினயப் னபாட்டுக் காட்ட ஒரு னமய்வியும் ன னவ: இனணய 



ஆராய்வி, வனலக் காட்சிக் தசலு ்தி. இனணய இனணப்பும் 

பயனுள்ள ாக இருக்கும். இ ன் பயன்களாவன: 

இனணய ்திலுள்ள எசட்ிஎம்எல் ஆவணக் குறினமனயச ்சுனம 

இறக்கம் தசய்யவும் ஆராயவும், கினடக்கக்கூடிய 

ஆவணங்கனளாடு இனணப்புகனள உண்டாக்கவும், 

இனணய ்தில் நம் ஆவணங்கனள தவளியிடவும் உ வும். 

அங்காடியில் பல தமன் தபாருள்கள் உள்ளன. இனவ எசட்ிஎம்எல் 

ஆவணங்கனள உருவாக்க உ வுபனவ. எ-டு னமக்னராசாஃப்ட் 

தசால் 97, முன்பக்கம், இனணயக்காட்சிக் னகாப்பி, காட்டாக, 

னமக்னராசாஃப்ட் தசால்னலப் பயன்படு ்தி, நம் பாட ்ன  ் 

 ட்டசச்ு தசய்து படிவனமப்பு தசய்யலாம். பட ்ன  ஒட்டலாம், 

ஆவண ்ன  எசட்ிஎம்எல் ஆவணமாகச ்னசமிக்கலாம். இது 

 ானாகனவ நமக்கு ் ன னவப்படும் ஒ ் னமயும் குறினமனய 

உருவாக்கும். 

Html document, structure of எசட்ிஎம்எல் ஆவன அணமப்பு : இந்  

ஆவணம் ஒவ்தவான்றும் எசட்ிஎம்எல் ஒட்னடாடு த ாடங்கும். 

இந்  ஆவண ்ன  ் த ாடரவ்து என்ன என்ன என்பன  இந்  

ஒட்டு குறிக்கும் இந்  ஆவண ்தில் இருபகுதிகள் உண்டு 1) 

 னலப் பகுதி 2) உடல் பகுதி. 

தணலப் பகுதி: ஆவண ்தின்  னலனயச ்சுட்டிக் காட்டுவது 

இப்பகுதி. இது  னல ஒட்னடாடு த ாடங்கும். இன  ்  னலப்பு 

ஒட்டு த ாடரும். இ ற்குப்பின் ஆவண ்  னலப்பு வரும். நம் 

 கவலுக்காகனவ இ ் னலப்பு உள்ளது. னமய்வியின்  னலப்புப் 

பட்னடயில் காட்டப்படும்.  னலப்பு,  னலப்பு முடிவு ஒட்னடாடு 

முடியும்  னலப் பகுதினய முடிக்க </head> ஒட்னடப் 

பயன்படு ்  னவண்டும். 

உடல் பகுதி ! இப்பகுதியில் ஆவணம் மட்டும் இருக்கும். இப்பகுதி 

உடல் ஒட்னடாடு த ாடங்கும். அடு ்து வருவது ஆவணங்களின் 

பாடம் உடல் முடிவு ஒட்னடாடு இது முடியும். ஆவண ்தின் 

கனடசிவரி எசட்ிஎம்எல் முடிவு ஒட்டாகும். இந்  ஆவணம் 

முடிவன  இந்  ஒட்டு குறிக்கும். 

Html, history of -எசட்ிஎம்எல் வரலாறு : டிர்ன் பபர்னர்லீ என்பார ்

ஓர ்ஆராய்சச்ியாளர.் இவனர இன  மு ன்மு லில் கரு ்தில் 

தகாண்டவர.் தகாண்ட ஆண்டு 1989. பின் இது மிகப் பரவலாகி 

னகாபனர மாற்றீடு தசய் து. 



Html, kinds of - எசட்ிஎம்எல் வணககள் :1)dhtml-டிஎசட்ிஎம்எல் 2)xml-

எக்ஸ்எம்எல் விரிவு அவ்வப்பதிவுகளில் காண்க html tags - 

எசட்ிஎம்எல் ஒட்டுகள் : இம்தமாழினயப் பயன்படு ்தி நம் 

ஆவண ்ன  எவ்வாறு தினரயில் காட்ட லாம் என்பன  

னமய்விக்கு அறிவுறு ் லாம். இந்  அறிவுறு ் ல்கள் அல்லது 

குறிகனள ஒட்டுகள் எனப்படும். நம் ஆவண ்தின் 

உள்ளடக்கங்கனளக் தகாண்டு என்ன தசய்ய னவண்டும் 

என்பன  முடிவு தசய்ய, இந்  ஒட்டுகனள னமய்வி 

பயன்படு ்தும். இந்  ஒட்டுகளில் ஒரு திறவுச ்தசால் இருக்கும். 

இசத்சால் னகாண அனடப்புகனளக் (<>) தகாண்டிருக்கும். 

இசத்சால்னல ஒட்டின் னவனலனயச ்சுட்டிக்காட்டும். எ-டு. 

<head> -  னல 

<title> -  னலப்பு 

<html> - எசட்ிஎம்எல் 

தபாதுவாக, இந்  ஒட்டுகள் னவற்றுனமப் தபாருள் உனடயனவ 

அல்ல. <head>, <head>, <head>, <head> என்பத ல்லாம் ஒன்னற. 

தபரும்பான்னம ஒட்டுகள் இனணயாக இருக்கும் மு ல் 

ஒட்டு. Start tag - த ாடங்கு ஒட்டு இது ஒரு பயன் த ாடங்குவன க் 

குறிக்கும். இரண்டாவது ஒட்டு end tag - முடிவு ஒட்டு. ஒரு பயன் 

முடிவன க் குறிக்கும். இவ்விரு வனக ஒட்டுகளும் ஒன்னற. 

Html tags, kinds of - எசட்ிஎம்எல் ஒட்டு வணககள் : இனவ பின் 

வருமாறு 1) start tag - த ாடங்கு ஒட்டு 2) end tag - முடிவு ஒட்டு 

3) nested tags - கூடுனக ஒட்டுகள் :  னலப்பு ஒட்டு  னல 

ஒட்னடாடு னசரும். இ ் னல ஒட்டு மீண்டும் எசட்ிஎம்எல் ஒட்னடாடு 

கூடும். இன னபால உடல் ஒட்டு எசட்ிஎம்எல் ஒட்னடாடு னசரும். 

இவ்வனக ஒட்டுகனள கூடுணக ஒட்டுகள் ஆகும். எசட்ிஎம்எல் 

ஆவணங்கனள எழுதும் தபாழுது இந்  ஒட்டுகள் அடிக்கடி 

பயன்படும். ஒட்டுகனளச ்னசரக்்கும் தபாழுது, புற ஒட்னடாடு உள் 

ஒட்டு முழுதுமாகச ்னசரந்்திருக்க னவண்டும். ஒட்டுக்கு முன்பும் 

பின்பும்  வறாது னகாணக்குறி இட னவண்டும். (<>). 4) bold tag - 

தபரிய எழு ்து ஒட்டு. 5) italics tag - சாய்தவழு ்து ஒட்டு. 

6) underline tag - கீழ்க்னகாடிடல் ஒட்டு. 7) centre tag - னமய ஒட்டு. 

அ ாவது பாட ்ன  4 லிருந்து 5 வனர உள்ள எழு ்துகளால் 

காட்டனவண்டும். இனவ எல்லாம் இனண இனணயாகனவ 

பயன்படும். 

8) br tag - பிஆர ்ஒட்டு : இது வரிமுறினவ உண்டாக்குவது. 



9) p tag - பி ஒட்டு : இது ப ்தி ஒட்டு. ஒரு புதிய ப ்தினய 

உண்டாக்கப் பயன்படுவது. 

10) anchor tag - நங்கூர ஒட்டு. 

11) small tag - சிறிய ஒட்டு: சிறிய எழு ்துப் பாட ்ன க்காட்டுவது. 

12) bit tag - தபரிய எழு ்து ஒட்டு : தபரிய எழு ்தில் பாட ்ன க் 

காட்டுவது. 

13) dl tag - வனரயனற ஒட்டு. 

14) form tag - படிவ ஒட்டு. 

15) input tag - உட்பலன் ஒட்டு. 

Hub - the hole in the middle of a reel of magnetic tape. 

குடத்துணள : காந்  நாடாச ்சுருளின் நடுவிலுள்ள துனள. 

Human body- wetware : நணனபபாருள். 

Hybrid computer - any mixed computer system in which analog and 

digital computing devices are combined. கலப்பினக் 

கைிப்பபாறி: இது ஒரு கலப்புக் கணிப்தபாறி ் த ாகுதி. இதில் 

ஒப்புனம மற்றும் இலக்கக் கணக்கீடும் கருவியனமப்புகள் ஒருங் 

கினணந்திருக்கும். 

Hyper text - மீப்பாடம் : மீ உனர. இது ஓர ்ஆவண ்தின் 

உள்ளடக்கம். பாடம், படம், இனணப்புகள் 

ஆகியவற்னறக்தகாண்டது. இனவ ஏனனய ஆவணங்களுடன் 

த ாடர ்புள்ளனவ. 

Hyper text markup language - மீப்பாடக் குறிபமாழி : list. Html. 

Hyper text navigation - மீப்பாடச ்பசலுத்துணக : வனலய 

வடிவனமப்பில் ஒரு தபரும் பகுதி இது. இ ற்குப் பின்வரும் 

முடிவுகள் ன னவ : 1) இனணப்புகள் ன ாற்றம் 2) பயனாளிகள் 

எங்னக தசல்ல னவண்டும், ஓர ்இனணப்பு அவரக்னள எங்கு 

அனழ ்துச ்தசல்கிறது என் பன  விளக்க னவண்டும். 3) 

பயனாளியின் நடப்பு இட ்ன  ஐயமறக் காணல். 4)  கவல் 

கட்டனமப்பு. தபாதுவாகச ்தசலு ்துனக என்பது ஒரு பக்க ்ன க் 

திருப்புவன  மட்டுனம குறிக்கும். 

Hyper visor - a control programme enabling two operating systems to 

share a common computing system. மீப்பார்ணவயாளி: இது ஒரு 



கட்டுப்பாட்டு நிகழ்நிரல். இதில் இரு இயங்குத ாகுதிகள் ஒரு 

தபாது கணக்கிடும் த ாகுதினயப் பகிரந்்து தகாள்ளும். 

I 

Ial, international algebraic language. 

ஐஏஎல் : அணனத்துலக இயற்கைித பமாழி : இது பின் ஆல்கல் 

பமாழியாக மாறிற்று. 

Ibm, international business machine - ஐபிஎம் : அனன ்துலக ் 

த ாழில் எந்திரம், அத ாஎ. 

Ibms, intelligent guiding management system - 

ஐபிஎம்எஸ் : நுண்ணறி வழிபடு ்து னமலாண் அனமப்பு : 

தசன்னன  ரமணி னடடல் பூங்காவில் உள்ளது. இது ஒரு 

கணிப்தபாறிக் கட்டுப்படு ்தும் அனமப்பு. பூங்காவில் உள்ள பல 

பகுதிகளின் னவனலகனளக் கண்காணிப்பது. மு ன்னமயாக 

2500 தீயறி கருவியனமப்புகளின் னவனலனயக் கட்டுப்படு ்துவது 

(04-04-2000). 

Ic, integrated circuit - ஐசி : ஒருங்கினணசுற்று, ஒசு. 

Icon - a symbol displayed for a user by a programme of an operating 

system. It represents an event or object. System based on this concept 

generally a pointing device is included. Eg. A mouse, a light 

pen. நுை்படம் : ஓர ்இயங்கு த ாகுதியின் நிகழ்நிரலால் 

பயனாளிக்காகக் காட்டப்படும் குறியீடு. இது ஒரு தபாருள் 

அல்லது நிகழ்னவக் குறிக்கும். தபாதுவாக இக்கரு ்தின் 

அடிப்பனடயில் அனமந்  த ாகுதிகள் குறிகாட்டும் 

கருவியனமப்பாக இருக்கும். எ-டு சுட்தடலி, ஒளி எழுதி. 

Icons commonly used - பபாதுவாகப் பயன்படும் நுை் 

படங்கள் : இனவ கருவிப் பட்னடயில் உள்ளனவ. 1) னசமி :  ட்டில் 

தசய்தினயச ்னசமிக்க உ வுகிறது. 2) அசச்ியற்று : தசய்தினய 

அசச்ியற்றுவது. 3) ஆசிரியருக்குப் பதில் : ஆசிரியருக்குப் பதில் 

அனுப்ப உ வுவது. 4) அனன ்துக்கும் பதில் : மூலசத்சய்தினயப் 

தபறுபவர ்அனனவருக்கும் இசத்சய்தியின் படி அனுப்பப்படும். 5) 

அனுப்பு ல் : ஒருவருக்குச ்தசய்தியின் படினய அனுப்ப 

உ வுவது. 6) முன்தசய்தியும் பின்தசய்தியும் : நடப்புச ்தசய்திக்கு 

முன்னும் பின்னும் உடன் தசய்திகனளக் காண உ வுகிறது. 

Ide, integrated drive environment - a type of fast head drive typically 

used in laptop computers. ஐடிஇ : ஒருங்கினணந்  இயக்கு சூழல். 



வினரவாக இயங்கும் ஒருவனக இயக்கி; தபட்டியடக்கக் 

கணிப்தபாறிகளில் பயன்படுவது. 

Identification - a label having a coded name. It helps to identify any 

unit of data. Eg. A file name. 

கணிப்தபாறியுடன் புதிய வன்தபாருனளச ்னசரக்்கிறது 

புதிய நிகழ்நிரல்கனள நிறுவி அவற்றிற்குரிய குறுக்கு வழிகனள 

உருவாக்க அனுமதிக்கிறது. 

நாள், னநரம், னநர மண்டலம் ஆகியவற்னற மாற்ற 

அனுமதிக்கிறது. 

கவரச்ச்ியான சுவர ்் ாள்கள் ஒலி மு லியவற்னறக்தகாண்டு 

உங்கள் கணிப்தபாறினய ்  னிவயமாக்க அனுமதிக்கிறது. 

பின்னணி, தினர மு லிய காட்சிப்பண்புகனள மாற்றுவ ற்கு 

அனுமதிக்கிறது. 

கணிப்தபாறியில் புதிய எழு ்துகனளச ்னசரக்்கவும், நீக்கவும், 

பாரக்்கவும் அனுமதிக்கிறது. 

வினசப்பலனக அனமவுகனள மாற்றுவ ற்கு அனுமதிக்கிறது. 

சுட்தடலி அனமவுகனள மாற்றுவ ற்கு அனுமதிக்கிறது. 

கடவுச ்தசாற்கனள ஒதுக்கீடுதசய்யவும் மாற்றவும் அவற்றிற் 

குரிய காப்பு விருப்பங்கனள அனமக்கவும் அனுமதிக்கிறது. 

அசச்ியற்றிகளின் அனமனவச ்னசரக்்கவும் மாற்றவும் நீக்கவும் 

அனுமதிக்கிறது. 

நாள், னநரம் எண் மு லியவற்னறக் காட்டுவதில் மாற்றம் 

உண்டாக்க அனுமதிக்கிறது. 

கணிப்தபாறிக்குப் பல பயனாளிகனளக் தகாண்டுவர 

அனுமதிக்கிறது. 

நுண்படம் 

அணடயாளமறிதல் : குறிமுனறப் தபயருள்ள குறியம். ஒரு 

 கவல் அலனக அனடயாளங்காணப் பயன்படுவது. எ-டு ஒரு 

னகாப்பின் தபயர.் 

Identification division - one of the four divisions of a cobol 

programme. அணடயாளமறிதல் பிரிவு : னகாபல் நிகழ்நிரல் 4 

பிரிவு களில் ஒன்று. 



Identifier - the valid variable. Eg. A beta 

pay. அணடயாளங்காட்டி : தசல்ல ் க்க மாறி, எ-டு பீட்டா னப. 

Identity element - a logical element with binary 

signals. அணடயாளக்கூறு : இருமக்குறி னககள் உள்ள (0,1) 

முனறனமக்கூறு. 

Idle time - the period during which a system or part of it is not used for 

lack of command. Eg. The printer may be in use but the cpu may have 

idle time. பயனில் நநரம் : கட்டனள இல்லா  ால், ஒரு த ாகுதி 

அல்லது அ ன் ஒரு பகுதி இயங்காது இருக்கும் னநரம், எ-டு 

அசச்ியற்றி இயங்கும் தபாழுது, னமயச ்தசயலகம் இயங்காது 

இரு ் ல். 

If else structure - a useful one for easy handling. இருந்தால் தவிர 

அணமப்பு : எளி ாகக் னகயாளுவ ற்குரிய பயனுள்ள அனமப்பு. 

Ignore character - புறக்கைிப்பு உரு : கணக்கில் தகாள்ளப்பட 

னவண்டியதில்னல. னவறுதபயர ்அழியுரு. 

Ikbs, intelligent knowledge - based system - - 

ஐநகபிஎஸ் : நுண்ணறிவு அறிவனம த ாகுதி, நுஅ.அத ா. 

Llakiyasalaram - இலக்கியசச்ாளரம் : இலக்கிய மின்னி ழ். 

Image - an exact copy of an area of store located in another part of 

store. படம் : னவறு ஒரு னசமிப்புப் பகுதியில் உள்ள ஒரு னசமிப்புப் 

பகுதியின் துல்லிய படி. 

Image control - படக் கட்டுப்பாடு : இது தசவ்வக வடிவப் பகுதி. 

இதில் படக் னகாப்புகள் அனமந்திருக்கும். வனரகனலயில் 

பயன்படுவது. 

Image processing - a method of inputting two dimensional images to a 

computer and later enhancing or analyzing the imagery into a 

meaningful form to the user. Eg. Enhancement of drawings for 

animation, computer - aided - models. படமுணறயாக்கல் : ஒரு 

கணிப்தபாறிக்கு இரு பருமப் படங்கனளச ்தசலு ்திப் 

பயனாளிக்கு உ வும் வனகயில், அவற்னறப் தபாருள் உள்ள 

வடிவ ்தில் மாற்று ல். எ.டு எழுசச்ி யூட்டும் வனரபடங்கனள 

உருவாக்கல், கணிப்தபாறிவழி மாதிரிகள் அனம ் ல். 

Imis, integrated management information system - 

ஐஎம்ஐஎஸ் : ஒருங்கினண னமலாண்  கவல் த ாகுதி, 

ஒனம த ா. 



Immediate access - a store in which information got back at 

once. உடன் அணுக்கம் : தசய்தி உடன் கினடக்கும் னசமகம். 

Immediate access store - a storage device having immediate access 

to data. உடன் அணுக்கச ்நசமிப்பு :  கவலுக்கு உடன் 

அணுக்கமளிக்கும் கருவியனமப்பு. 

Immediate address - the value of an operand contained in the address 

part of an instruction. உடனறி முகவரி : கட்டனளயின் முகவரிப் 

பகுதியிலுள்ள தசயலிட ்தின் மதிப்பு. 

Immediate data - data appearing at once. உடனறிதகவல் : உடன் 

ன ான்றும் தசய்தி. 

Implement - carry out something, eg. Plan. நிணறநவற்று : எ-டு 

திட்டம். 

Implementation - the procedures involved in installing and testing 

hardware and software in computer 

systems. நிணறநவற்றல் : கணிப்தபாறி ் த ாகுதிகளில் 

தமன்தபாருள், வன்தபாருள் ஆகியவற்னறப் நினலநிறு ் லும் 

ஆய்ந்து பார ்் லும் இவற்றிற்குரிய தசயல்முனறகளாகும். 

Inaiya tamil - இணைய தமிை் : ஒரு மின்நூல். 2000 ஜனவரி மு ல் 

வார ்தில் தவளியிடப்பட்டது. ஆறாந்தினணனய அரிதில் 

விளக்கும் அறிமுக நூல். 

Incident - failure to be rectified. நநரச்ச்ி : திரு ் ப்பட னவண்டிய 

 வறு. 

Inconsistency - a contradictory data condition defected by 

software. இணசவின்ணம : தமன்தபாருளால் கண்டறியப்படும் 

முரண்பட்ட  கவல் நினலனம. 

Increment - உயர்வு : குறி ்  அளவுக்கு முழு எண்னண மதிப்பில் 

உயர ்்தும் பயனினலயும் தபயரச் ்தசால்லும். 

Indentation - ஒதுக்கிசப்சய்தல்: இனடதவளி விட்டுசத்சய் ல். 

தபாதுவாக, இது ப ்திக்குப் பயன்படுவது. இ னால் ஆவண ்ன  

எளிதில் படிக்க இயலும். ஓ.justification. 

Index - 1) a table of reference held in memory in some key sequence : 

eg. Items in a file. 2) a number used to select a particular item from 

array of items found in memory. அட்டவணை : அனடவு 

திறவு ்த ாடர ்வரினசயில் நினனவக ்திலுள்ள பாரன்வ 

அட்டவனண. எ-டு னகாப்பிலுள்ள இனங்கள். குறியீட்தடண் : 



நினனவக ்தில் காணப்படும் இன தநடுவரினசயிலுள்ள 

குறிப்பிட்ட இன ்ன  ் ன ரந்்த டுக்கப் பயன்படும் எண். 

Index arithmetic unit - a section of a computer doing index 

calculations. (addition, subtraction) குறியீட்டு எை்கைித 

அலகு : குறியீட்டுக் கணக்கீடுகள் (கூட்டல், கழி ் ல்) தசய்யும் 

கணிப்தபாறியின் பகுதி. 

Indexed address - variable address. குறியிட்ட முகவரி : மாறு 

முகவரி. 

Indexing - a method used to retrieve information from a table in 

memory or file on a direct access store. அட்டவணையிடல் : னநரடி 

அணுக்கச ்னசமிப்பிலுள்ள நினனவகம் அல்லது னகாப்பில் 

அட்டவனண உண்டு. இதிலிருந்து  கவனலப் தபறும் முனற. 

Index marker - the beginning and end of each track in a 

disk. அணடவுக்குறிப்பி : ஒரு வட்டிலுள்ள ஒவ்தவாரு  டய ்தின் 

த ாடக்கமும் முடிவும். 

Index point - reference point. குறியிடல்புள்ளி : பாரன்வப் புள்ளி 

Index register - a register having a modifier to enable data to be 

indirectly addressed. குறியீட்டுப் 

பதிவகம் : மாற்றியனமப்பினயக் தகாண்டுள்ள பதிவகம். இது 

 கவனல மனறமுகமாக இனங்காண்பது. 

Index variable - a particular variable. குறியீட்டு மாறி : ஒரு 

குறிப்பிட்ட மாறி 

Index variable, steps in - குறியீட்டு மாறியின் படிகள் : இதிலுள்ள 

நான்குபடிகள் பின்வருமாறு : 1) த ாடக்க மதிப்பு த ாடங்கும் 

தபாழுது, இம்மாறி முழு எண்ணாகனவ இருக்கும். 2) இம்மாறியின் 

மின்னனாட்டமாறி, இறுதி மதிப்னபாடு ஒப்பிடப்பட னவண்டும். 

திரும்ப ்திகும்ப நனடதபறும் தசயல்கள், ஒன்றிற்கு 

னமற்பட்ட ாக இருக்க னவண்டும் என்பன  முடிவுதசய்ய இது 

ன னவ. 3) வினட 'ஆம்' எனில், உடன் ன னவயான தசயல்கனளச ்

தசய்ய னவண்டும். 1 என்னும் வனகயில் குறியீட்டு மாறினய 

உயர ்்துக. இரண்டாம் படி நினலக்குச ்தசன்று, மீண்டும் 

சரிபார ்் னலச ்தசய்க. 4) வினட 'இல்னல' எனில், திரும்ப ் 

திரும்பச ்தசய்யும் நனடமுனறகள் முடிவுற்றன என்பது தபாருள். 



Index word - the word used to address data stored in a table in 

memory. குறியீட்டுச ்பசால் : நினனவக அட்டவனணயிலுள்ள 

 கவனல இனங்காண பயன்படும் தசால். 

India internet world 2000 - இந்திய இணைய உலகம் 2000 : இது ஒரு 

மாநாடு. 2000 தசப்டம்பர ்் திங்கள் தில்லியில் பிரகதி திடலில் 

நனடதபற்றுப் தபாது மக்கள் கலந்து தகாண்ட மாநாடு. 

Indicator - 1) a lamp on a peripheral unit 2) a device set when a 

specified condition occurs. It may be tested by a programme for 

initiating an appropriate course of action. நிணலகாட்டி : 1) 

தவளிப்புற அலகிலுள்ள விளக்கு. 2) குறிப்பிட்ட நினலனம 

உருவாகும் தபாழுது அனமக்கப்படும் கருவியனமப்பு, உரிய 

தசயல் முனறனய ் துவக்க, நிகழ்நிரலால் இன  ஆய்ந்து பாரக்்க 

இயலும். 

Indicator chart - a chart used by a programmer during the logical 

design and coding of a programme. This procedure records details 

about the use of indicators in the 

programme. நிணலகாட்டிப்படம் : முனறனம வடிவனமப்பிலும் 

நிகழ்நிரல் குறிமுனறயாக்கலிலும் நிகழ்நிரலர ்பயன்படு ்தும் 

படம். இசத்சயல் முனற நிகழ்நிரலிலுள்ள நினல காட்டிகனளப் 

பயன்படு ்துவது பற்றிய விவரங்கனளப் பதிவு தசய்யும். 

Infinity - any number larger than the maximum number, a computer 

can store this number in any register. முடிவிலி : கந் ழி. தபரும 

எண்னணவிடப் தபரிய ாக உள்ள எண். எப்பதிவக ்திலும் இந்  

எண்னணக் கணிப்தபாறி னசமி ்து னவக்க வல்லது. 

Infix notation - a notation used for representing logical operators. In 

these operations the operator is written between the operands, eg. A & 

b. Here & represents the operation ‘and'. உள்ளணம 

குறிமானம் : முனறனமச ்தசயல்கனளக் குறிக்கப் பயன்படுவது. 

இசத்சயல்களில் தசயலி, தசயலிடங்களுக்கினடனய எழு ப்படும். 

எ-டு a& b. இங்கு & என்பது தசயல் and ஐக் குறிக்கும். Informatics, 

infomology - the study of processing data to provide 

information. தகவலியல் : தசய்தியளிக்க முனறயாக்கப்படும் 

 கவல்கள் பற்றி ஆராயுந்துனற. 

Information - that which got from the processing of 

data. பசய்தி :  கவல்கனள முனறயாக்குவதிலிருந்து 

தபறப்படுவது. 



Information bits - characters or digits. பசய்தி நுை்மிகள் : உருக்கள் 

அல்லது இலக்கங்கள். 

Information channel - the hardware used in a data transmission link 

between two terminals. பசய்தி வழி : இரு 

முனனயங்களுக்கினடனய  கவல் தசலு ்தும் இனணப்புக்காகப் 

பயன்படும் வன்தபாருள். 

Information processing - data processing. பசய்தி 

முணறயாக்கல் :  கவல் முனறயாக்கல் 

Information provider, ip - பசய்தியளிப்பவர், 

பச.அ : காட்சி ்தினரயில் காட்ட நினறயசத்சய்திகனள 

வழங்கும் ஆள் அல்லது அனமப்பு. 

Information retrieval - பசய்தி மீட்பு : பயனாளிகள் அணுகுவ ற்கு 

ஏற்றவாறு தசய்திகனள முனறயாக்கல், எ-டு நூலகப் பணிகள். 

Information society - பசய்திச ்சமுதாயம் : வருங்காலச ்

சமு ாயம், மின்னணுக் கருவியனமப்புகள் வழியாக ் த ாடரப்ு 

தகாள்வது. 

Information technology - பா.ιτ. 

Information theory - பசய்திக் பகாள்ணக : ஒரு தசய்தி ் த ாடரப்ு 

வனலயனமவில் தசய்திச ்தசலு ்தும் வீ ம் பற்றிய கரு ்து ் 

த ரிவு. 

Infotech park - பசய்தித் பதாழில் நுட்ப இயல் பூங்கா :  கவல் 

த ாழில்நுட்ப வளரச்ச்ிக்காக உள்ளது. எ-டு  ரமணி னடடல் 

பூங்கா. 

Inherited error - an error in a result attributed to some previous stage of 

processing. Eg. In a single - step operation an error carried thro from a 

previous step வழிவரு பிணை : முன்னனர நனடதபறும் 

முனறயாக்கலினால் கினடக்கும் முடிவிலிருந்து உண்டாகும் 

பினழ. எ-டு ஒருபடிசத்சயலில், முன்னனர உள்ள படியிலிருந்து 

பினழ த ாடரக்ிறது. 

Inhibit-prevent-தடு: நிறு ்து. 

Inhibiting signal - a signal preventing an operation from being 

performed. 



Initial instructions - பதாடக்க அறிவுறுத்தல்கள் : ஒரு 

கணிப் தபாறியில் னசமி ்து னவக்கப்பட்டுள்ள நனடமுனறச ்

தசயல்கள் நிகழ்நிரனலச ்சுனம னயற்றப் பயன்படுவது. 

Initialization - a process carried out at the beginning of a programme 

by suitable means. 

பதாடங்கல் :  குந்  வழி வனககளால் ஒரு நிகழ்நிரலில் 

த ாடக்க ்தில் நினறனவற்றப் படும் தசயல். 

Inkjet printer - a printer using a technique of projecting droplets of ink 

at paper to form the required image. 

ணமப்பீசச்ு இயற்றி : னவண்டிய உருனவ உருவாக்க ்  ாளில் 

னம ்துளிகனள ் த ளிக்கும் நுட்ப ்ன க் தகாண்ட அசச்ியற்றி. 

ஒ. Laser printer. 

Inkjet printer, technique of - ணமப்பீசச்ு அசச்ியற்றியின் 

நுட்பம் : இ ன் அசச்ு ்  னலயில் பல துனளகள் இருக்கும். 

ஒருங்கினன  னடயளிப்பி வினரவாக தவப்பப்படு ் ப்படும். 

இது தவப்பம் அனடயும்தபாழுது, அ ற்கருகிலுள்ள னம 

ஆவியாகி ் துனளவழியாக தவளிவரும்;  னலக்கு அருகிலுள்ள 

 ாளில் புள்ளினய உண்டாக்கும். 

ஓர ்உயரப்குப்பு ்திறனுள்ள னமப்பிசச்ு அசச்ியற்றியில் 50 

துனளகள் இருக்கும். ஓர ்அங்குல ்திற்கு 300 புள்ளிகனள 

அசச்ியற்றுபனவ பன்ம ்  னலகனளக் தகாண்டனவ. ஒரு  னல 

ஒரு நிற ்திற்கு. இ னால் வண்ண அசச்ிடல் எளி ாகும். 

அசச்ியற்றும் வினரவு ஒரு வினாடிக்கு 120 உருக்கள். 

Input - information fed into a computer 

உட்பலன் : உட்பாடு. கணிப்தபாறியினுள் தசலு ்தும் தசய்தி. 

ஒ. Output. 

Input box - உட்பலன் பபட்டி : இது பயனாளியிடமிருந்து 

கட்டனளனயப் தபறப் பயன்படுவது. 

Input box function - உட்பலன் பபட்டிச ்

சார்பலன் : இப்தபட்டியிலிருந்து தபறப்படும் வினளவு. இ ற்கு 

இப்தபட்டி உ வுகிறது. 

Input device - the device sending data into a computer eg. Mouse. 

உட்பலன் கருவியணமப்பு : கணிப்தபாறிக்குள்  கவனலச ்

தசலு ்தும் கருவியனமப்பு. எ-டு சுட்தடலி. ஒ. Output device. 



Input devices - உட்பலன் கருவியணமப்புகள் : இனவ 

பின்வருமாறு வினசப்பலனக, சுட்தடலி, கட்டுப்பாட்டுக் னகால். 

Input tag - உட்பலன் ஒட்டு : இ ன் இயல்புகள் : வனக, தபயர,் 

அளவு, மதிப்பு. <article data-mw-proofreadpage-

wrapper=""><header data-mw-proofreadpage-

wrapper=""></header><footer data-mw-proofreadpage-

wrapper=""></noinclude></footer></article> சுற்று. இதில் படிகப் 

தபருக்கிகள்,  னடயளிப்பிகள், இரு முனன வாய்கள், 

மின்ஏற்பிகள் ஆகியனவ எல்லாம் னசரந்்து ஒரு சிறிய  னி ்துள்ள 

சிலிகன் நறுவலில் அனமந்திருக்கும். இசச்ுற்று வந்  பின்னனர 

கணிப்தபாறி வினரந்து வளரலாயிற்று. இந்  ஒருங்கினண சுற்று 

நறுவல் 1964 இல் புனனயப் தபற்றது. 

Intel - இை்டல் : அதமரிக்க நிறுவனம் நுண்முனறயாக்கிகள் 

உருவாக்குபவரக்ள். இ ன் மூனள ஆண்ட்ரூ குனராவ், எ-டு 

இண்டல் 8080, 8086, 8088. பா. Grove. 

Intel e-business forum - இன்டல் மின்வைிக 

அரங்கம் : மும்னபயில் தசயல்படுவது, இட்டிய ்ன  

உருவாக்கியுள்ளது. இனணய வளரச்ச்ியில் அதிகம் நாட்டம் 

தசலு ்திவருவது. 

Intelligent chip - நுை்ைறிவு நறுவல் : மீயுணரவ்ுள்ள நறுவல் 

வனக. தசயற்னக நுண்ணறினவச ்சாரந்் து. நினறவிலாக் 

கானசானலகனளப் படிக்கப் பயன்படுவது. 

Interactive programme - இணடவிணன நிகை்நிரல் : னவறு தபயர ்

பயனாளி நட்பு நிகழ்நிரல். இதில் பயனாளிகளுக்கும் 

எந்திரமிட ்திற்கினடனய துலங்கல்  கவல் த ாடரப்ுகள் 

உடனுக்குடன் னகயாளப்படும். 

Interface - a circuit or device connecting a peripheral device to a 

computer in order to enable the transfer of data between the 

two. இணடமுகம் : இது ஒரு மின்சுற்று அல்லது கருவியனமப்பு. 

கணிப்தபாறினயாடு தவளிப்புறக்கருவியனமப்னப இனணப்பது. 

இ னால் இவ்விரு கருவியனமப்புகளுக்கினடனய  கவல் 

மாறுனக நனடதபறும். 

Interface standards - இணடமுகத்திட்ட 

அணமப்புகள் : னமயசத்சயலகம், நினனவகம் ஆகிய 

இரண்டினனாடு திட்டப்படு ்திய வனகயில் பல உட்பலன் / 



தவளிப்பலன் கருவியனமப்புகள் இனணக்கப்படுகின்றன. 

இனவனய இனடமுக ் திட்ட அனமப்புகள். எ-டு ஆரஎ்ஸ் 232c 

Interlace - இணடப்பின்னல் : னசமிப்பு நாடாவில் ஒன்றிலிருந்து 

மற்தறான்று பிரிக்கப்பட்ட இடங்களுக்கு அடு ் டு ்து நினனவக 

இட எண் வழங்கல். அணுக்க னநர ்ன க் குனறக்க இது 

தசய்யப்படுகிறது. 

Inter leaving - இணடவிடல் : இது ஒரு நுணுக்கம். பன்ம 

நிகழ்நிரலாக்கலில் பயன்படுவது. இதில் ஒரு நிகழ்நிரலின் 

துண்டுகள் மற்தறாரு நிகழ்நிரலில் தசருகப்படும். ஒனரசமயம் 

இரு நிகழ்நிரல்கனளயும் நன் முனறயில் இயக்க இம்முனற 

உ வுவது. 

Interlock - இணடப்பூட்டு : வன்தபாருள் அல்லது தமன்தபாருளில் 

நினறனவற்றப்படும் தபாறிநுட்பம். ஒரு கணிப்தபாறி ் 

த ாகுதியில் ஒன்றிற்கு னமற்பட்ட முனறகனள ஒருங்கினணக்கப் 

பயன்படுவது. 

Interlude - இணடநிகை்வு : சிறியனவாகவுள்ள த ாடக்கச ்

தசயல்கனளச ்தசய்ய வடிவனமக்கப்பட்ட நிகழ்நிரல். எ-டு 

குடும்ப னமலாண்னம. 

Internal arithmetic - உள்எை் கைிதம் : னமயச ்தசயலக ்தில் 

கணிப்தபாறி எண்கணி  அலகில் நனடதபறும் எண்கணி ச ்

தசயல்கள். 

International protocol address - அணனத்துலகத் திட்ட மரபு 

முகவரி. பா. Network addressing. 

International standards organization - பா. Iso. 

Internet-இணையம் : சுருக்கம் net. வனலயனமவுகளின் 

வனலயனமவு இனணயமாகும். சிறியனவாகவும் 

தபரியனவாகவுமுள்ள பல வனலயனமவுகள் உலகம் முழுவதும் 

இனணக்கப்படுகின்றன. இன்று இனணய ்தில் 50 மில்லியன் 

கணிப்தபாறிகள் உள்ளன. 100 மில்லியன் பயனாளிகள் 

உள்ளனர.் இனணய ்துடன் த ாடரப்ு தகாண்டு, உலக அளவில் 

தசய்தி ் த ாடரப்ு தகாள்ளலாம். கணிப்தபாறி வளரச்ச்ியில் ஓர ்

எல்னலக்கல் இனணயம். இது உலனக ஒரு சிற்றூராக 

மாற்றியுள்ளது. உலக ்ன ப் பாரக்்கும் மாயசச்ாளரமாகவும் 

உள்ளது. ஒ. World wide web. 



Internet account - இணையக் கைக்கு : இது 

த ாடங்குவ ற்குரியது. 

Internet, advantages of - இணைய நன்ணமகள் : இனவ 

பின்வருமாறு : 1) இது ஒரு  கவல் களஞ்சியம், இதில் மில்லியன் 

கணக்கு அளவுள்ள  கவல் பக்கங்கள் உள்ளன. 2) எந்  ் 

 கவனல னவண்டும் தமன்றாலும் எப்தபாழுதும் த ரிந்து 

தகாள்ளலாம். கல்வி, வினளயாட்டு, ன ரவ்ு முடிவுகள் 3) 

இனணயப் பக்கங்களில் தபரும்பான்னமப் தபா ் ான்கனளக் 

தகாண்டுள்ளன. இவற்னறச ்தசாடுக்கக் கீழிறக்கம் ஏற்படும். 4) 

இதில் நினறய தமன்தபாருள் உள்ளது, இதில் என  

னவண்டுமானாலும் ஒருவர ்கணிப்தபாறிக்கு மாற்றிப் 

பயன்படு ்திக் தகாள்ளலாம். 5) தடல்தநட் (த ானல இனணயம்) 

என்பது ஒரு கருவியனமப்பு, இ ன்மூலம்  கவல் அணுக்கம் 

தபறலாம். எக்கணிப்தபாறியிலும் னசமி ்து னவ ்  

நிகழ்நிரல்கனள ஓட விடலாம். 6) மின்னஞ்சல் மூலம் பல 

பயனாளிகளுடன் உலக அளவில் த ாடரப்ு தகாண்டு, பயனுள்ள 

கலந்துனரயாடல் நட ் லாம். 7) நல்ல வணிக வாய்ப்புள்ளது. 

Internet booth, community - சமுதாய இணைய 

நிணலயங்கள் : நன்கு வகுக்கப் பட்டுள்ள திட்ட ்தில்  மிழக 

அரசால் 1500 நினலயங்கள் அல்லது சாவடிகள் அனமக்கப்படும். 

இலண்டனில் அனமந்துள்ள னவாரல்்டுதடல் என்னும் 

நிறுவன ்துடன் இனணந்து  மிழக அரசு இன ச ்தசயற்படு ்  

உள்ளது. 2005 ஆம் ஆண்டிற்குள் இந் நினலயங்கள் 10,000 என்னும் 

அளவுக்கு உயரும் (1999). 

Internet connections in india - இந்தியாவில் இணைய 

இணைப்புகள் : நாஸ்கம் அளனவப்படி 1988 நவம்பர ்வனர 17 

இலட்சம், 1999 டிசம்பர ்வனர 61 இலட்சம். பயனாளிகள் 2.1 

மில்லியன். இனணய ஆற்றல் இனி இந்தியாவில் வளரனவண்டும். 

கம்பிவட ் த ானலக்காட்சி இனணப்புகனளப் 

பயன்படு ்தினால் இனணயம் வரும் ஆண்டுகளில் 37 மில்லியன் 

வீடுகனள அனடயலாம்.  னியாள் கணிப்தபாறி வளரச்ச்ி 25% 

அளனவ உள்ளது. 2004 க்குள் இது பலமடங்காகப் தபருகும். 

Internet connection requirements - இணைய இணைப்புத் 

நதணவகள் : அனவயாவன: 1) கணிப்தபாறி 2) த ானலனபசி 3) 

இருதசயலி 4) இனணப்புப் பணி வழங்குபவர.் 

Internet crimes - இணையக்குற்றங்கள் : கணிப்தபாறிக் 

குற்றங்கள். இவற்றிற்கு நினலயான தீரவ்ுகள் இல்னல. 



சட்டங்களும் இவற்னற கட்டுப்படு ்  இயலா. அவ்வளவு சந்து 

தபாந்துகள் உள்ளனவ அனவ. இக்குற்றங்களில் 

மு ன்னமயானனவ 1)  கவல் திருட்டு. 2) ஒற்றறி ல் 3) பணவரவு 

அட்னடயில் ஏமாற்று ல். 4) பாலியல் படங்கள் 5) தீரவிரவா  

அனமப்புகளின் ஆதிக்கம். இக்குற்றங்களால் ஆண்டுக்குப் 

பலனகாடி ரூபாய் அளவுக்குப் பண இழப்பு ஏற்படுகிறது. 

Internet growth factors - இணைய வளரச்ச்ிக் காரைிகள் : இனவ 

பின்வருமாறு. 1)  கவல் ன னவ நாளுக்கு நாள் அதிகமாகி 

வரு ல். 2) னகளிக்னக அவா 

3) தபாருளீட்டல் 

Internet, history of - இணைய வரலாறு 1960 களில் அதமரிக்கப் 

பாதுகாப்பு ் துனற, இனணய ்தின் இன்றியனமயா ் ன னவனய 

உணரந்் து.இது  ங்கள் நாட்டிலுள்ள கணிப்தபாறி 

ஒருங்கினணப்னபனய நம்பி இருக்க னவண்டி இருந் து. ஏன ா 

ஒரு காரணம் பற்றி, இவ்தவாருங்கினணப்பில் ஓர ்வனலயனமவு 

பழுதுபட்டால் முழு ஒருங்கினணப்பும் 

சின யும்.ஆகனவ,கணிப்தபாறி ஒருங்கினணப்பு ்திட்டம் 

ஒன்னற அது உருவாக்கியது. 

இ ்திட்டம்  கவல் த ாடரப்ு விதிகனள ் த ாகு ் து.இ னால் 

ஒரு கணிப்தபாறி,மற்தறாரு கணிப்தபாறினயாடு த ாடரப்ு 

தகாள்ளலாம் என்னும் நினல உருவாயிற்று.இதில் ஒரு வனலயம் 

(net) பழுதுபட்டால் ஏனனய வனலயங்கள் னவனலதசய்யும்.இது 

நன்கு பரவியது.வணிக அனமப்புகள்,பல்கனலக்கழகங்கள் 

மு லிய கல்வி நினலயங்கள் இனணய ்ன ப் பயன்படு ்திப் 

தபருநன்னம தபறலாயின.ஆக,இனணயம் 40 ஆண்டு 

நனடமுனற வரலாறு உனடயது.  மிழக அரசும் 1999 இல்  மிழ் 

இனணய ்ன  ் த ாடங்கியுள்ளது.ஆந்திராவும் இதில் 

முன்னனாடியாக உள்ளது.பிற மாநிலங்களும் இதில் நாட்டம் 

தசலு ்தி வருகின்றன. இனணயம் இன்று உலக ்ன  ்  ன் 

னகக்குள் னவ ்துள்ளது.இ ன்  ந்ன  விண்டன் 

தசரஃ்ப்.பா.computer, history of. 

Internet magazines, tamil - தமிை் இணைய இதை்கள் :' பல 

இ ழ்கள் உள்ளன.னமலும் பல வர உள்ளன. எ-டு மின்னம்பலம். 

அனன ்துலக ்  மிழ் இ ழ். தசன்னனயிலுள்ள டிஷ் நட் 

தவளியிடுகிறது. பா. Tamil internet. 



Internet pirates - இணைய திருடரக்ள் : இனணயக் குற்றங்கள் 

தசய்பவர.்இவற்னறப் னபாக்க டிவிடி வட்டு உ வும். 

Internet service provider, isp - இணையப்பைி வைங்குபவர், 

இபவ: இந்  அனமப்பு குறிப்பிட்ட கட்டண ்தில்  ங்கள் 

இனணய ்ன ப் பயன் படு ்திக் தகாள்ள பயனாளிக்கு அனுமதி 

வழங்கும். இன ப் பயன்படு ்துபவர ்இந்  அனமப்பில்  ன் 

தபயனரப் பதிவு தசய்துதகாள்ள னவண்டும். பதிவு முடிந் வுடன் 

இப்பணி வழங்குபவர ்பின் வருவன வற்னறப் 

பயன்படு ்துபவரக்ளுக்கு அளிப்பார.் 

1) பயனாளி :  னி ்  தபயர ்

2) கடவுச ்பசால் : மனறவு குறிமுனற 

3) மின்னஞ்சல் முகவரி மின்னஞ்சல்கனள அனுப்பப் தபற. 4) 

அணுக்கத் பதாணலநபசி எை்கள்: இனவ இனணப்பி 

வழங்குபவரிடம் த ாடரப்ு தகாள்ளப்பயன்படும். 

Interpreter - பமாழிபபயர்ப்பி : இது ஒரு தமாழிதபயரப்்பு அனமவு 

நிகழ்நிரல்; உயர ்தமாழி நிகழ்நிரனல எந்திர தமாழி 

நிகழ்நிரலாக்குவது. இதில் தசயல் விரிவாகவும் விளக்கமாகவும் 

நனடதபறும். 

Interrupt system - the means of interrupting a programme and 

proceeding with at a later time. குறுக்கீட்டு அணமப்பு : ஒரு 

நிகழ்நிரனலக் குறுக்கிட்டு நிறு ்திப் பின் நனடதபற விடும் 

வழிவனக. 

Intranet - அக இணையம் : இனணய ் த ாழில் நுட்ப ்ன ப் 

பயன்படு ்தி த ாழில் துனறனய வளர ்் ல். இனணயம் 

உலகளவில் நனடதபறுவது. ஆனால், அகஇனணயம் ஒரு 

நிறுவன ்திற்குள் மட்டுனம நனடதபறுகிறது. இ ன் மு ன்னம 

னநாக்கம் னவனலகனள ஒழுங்குப்படு ்தி னநர ்ன ச ்னசமி ்துச ்

தசலவுகனளக் குனற ்து ஆ ாய ்ன  அதிக மாக்கல். 

Inversion - the process of creating an inverted file from a file organized 

in some different way. தணலகீைாதல் : சிறிது னவறுபட்ட வழியில் 

உருவாக்கிய னகாப்பிலிருந்து ஒரு  னலகீழான னகாப்னப 

உருவாக்கும் முனற. 

Inverter - a logic element with one binary input digit signal to carry out 

the logical function of negation. தணலகீைாக்கி : ஒருமுனற 



னமக்கூறு, ஓர ்இரும உட்பலன் குறினகனயக் தகாண்டது. 

இல்னல எனும் முனறனமச ்தசயனலச ்தசய்வது. 

Invigilator - a device checking the performance of a control 

unit. நமலாளி : ஒரு கட்டுப்பாட்டு அலகின் தசயல்திறனனச ்

சரிபாரக்்கும் கருவியனமப்பு. 

Invisible failure - a failure of either software or hardware. It does not 

have any noticeable effect on the operating 

system. காைாப்பிணை : தமன்தபாருள் அல்லது வன்தபாருள் 

பினழ, இயங்குத ாகுதியில் இது பாரக்்க ் க்க வினளனவ 

உண்டாக்காது. 

Isdn, international services digital network - அணனத்துலக இலக்கப் 

பைி இணையம், அஇபஇ : இது மிக முன்னனறிய த ானல ் 

த ாடரப்ு வனலயனமவு. உயரவ்ினரவும் தசலவு நன்னமயுள்ள 

வனல யனமனவ அனமக்க உ வுவது. வருங்கால உலகின் 

தமய்யான த ானல ் த ாடரப்ு ் ன னவகளுக்குரிய தீரன்வ 

அளிப்பது. இது நம்புனம அளிப்பது, உடன்  கவல் இனணப்னப ் 

 ருவது. மிக வினரவான ஒப்புனம இரு தசயலினயவிட (னமாடம்), 

இந்  இனணப்பி பல மடங்கு வினரவுள்ளது.  ற்தபாழுது 

உலகிலுள்ள அகக் கட்டனமப்பு மூலனமா குரல் மூலனமா நகல் 

மூலனமா நனடதபறுவது. பா. Csi, vsnl, isp. 

Iso, international standards organization - அணனத்துலகத் தர 

அணமப்பு, அதஅ : ஓர ்அனன ்துலக முகனமயகம். அதமரிக்க 

அன்னசனபால் (ansi - american national standards institute) 

சிறப்பாக இயங்குவது  கவல் பரிமாற்ற ்திற்குரிய  ரங்கனள 

உருவாக்கி வருவது. எ-டு உருக்குறிமுனற. 

It, information technology - ஐடி, தகவல் 

பதாழில்நுட்பவியல் : மின்னணுவியல், கணி ் ல், 

த ானல ்த ாடரப்ு ஆகிய மூன்றின் கூட்டு. இ ன் மூனளக் 

கணிப்தபாறி. வாழ்க்னகயின் அனன ்து துனறகளிலும் தபரும் 

புரட்சி உண்டு பண்ணி வருவது. நாம்  ற்னபாது  கவல் 

த ாழில்நுட்ப கால ்தில் வாழ்கின்னறாம். வருங்கால ்தில் 

 கவல்கள் தபருகுனம  விரக் குனறயா. 

It act - பதாழில்நுட்பவியல் சட்டம் : த ாழில்நுட்பவியலில் 

நனடதபறும் குற்றங்கனள ்  டுக்க இந்திய அரசு இயற்றியச ்

சட்டம். ஐ. நா. முன்மாதிரிச ்சட்ட ்ன  அடிப்பனடயாகக் 

தகாண்டு இயற்றப்பட்டது.குறிப்பாக இனணயக் குற்றங்கனள ் 



 டுக்க இச ்சட்டம் தகாண்டு வரப்பட்டுள்ளது. 17-10-2000 அன்று 

நனடமுனறக்கு வந் து. 

It business network - பதாழில்நுட்ப வைிக இணையம் : 19-10-

2000 அன்று இந்தியாவும் ஆஸ்தினரலியாவும் ஒரு முனற சாரா 

உடன்பாட்டுக் குறிப்பானணயில் னகதயழு ்திட்டன. இது 

த ாழில்நுட்ப வணிகம் பற்றியது. இ ற்கு இனணயம் 

அனமக்கப்படும். இருநாடுகளிலுள்ள த ாழில்நுட்ப 

நிறுவனங்கள்  ங்கள் த ாழினலப் தபருக்க இவ்வினணயம் 

உ வும். 

Item - a single unit of information தகவல் இனம் : ஒரு  னிச ்

தசய்தியலகு. 

Item advance - a method used for operating successively upon a 

group of items in memory. தகவல் இனம் 

முற்பாடு : நினனவக ்திலுள்ள இன ் த ாகுதியில் அடு ் டு ்து 

னமற்தகாள்ளும் தசயலுக்குரிய முனற. 

Item design - the designing of a record or a file in order to achieve 

efficient processing. தகவல் இன வடிவணமப்பு : பயனுள்ள 

முனறயாக்கனலப் தபற ஒரு னகாப்பு அல்லது ஆவண ்ன  

வடிவனம ் ல். 

Iteration - a repetition of one or more statements in a programme : eg. 

A sequence of statements in a do loop. திரும்பத்திரும்பச ்

பசய்தல் : ஒரு நிகழ்நிரலில் ஒன்றுக்கு னமற்பட்ட கூற்றுகனள 

மீண்டும் மீண்டும் தசய் ல். எடு ்துக்காட்டு : தசய்வனளய ்தில் 

கூற்று ் த ாடர ்வரினச 

Iteration, kinds of - திரும்பத் திரும்பச ்பசய்தலின் வணககள் : 1) 

வரம்புள்ளனவ, 2) வரம் பற்றனவ. 

J 

Jam - a machine fault- பழுது : எந்திரப் பினழ. 

Java - ஜாவா : உயரந்ினல தமாழி. 

Java bug - ஜாவா பிணை : ஜாவா தமாழியில் ஏற்படும் குனற. 

நிகழ்நிரல்கனளச ்சின ப்பது. 

Jvm, java virtual machine - நஜவிஎம், ஜாவா மாய ஏந்திரம். 



Job - a programme and data to be processed by a 

computer. நவணல : நிகழ்நிரலும்  கவலும், கணிப்தபாறியினால் 

முனறயாக்கப்பட னவண்டியது. 

 

job control language, jcl - நவணலக் கட்டுப்பாட்டு பமாழி, 

நவகபமா : ஓர ்இயங்கு த ாகுதினயாடு த ாடரப்ுள்ள தமாழி. 

 

job control programme - the instructions to the operating system stating 

the conditions necessary to run a job, eg. Input | output 

requirements. நவணலக் கட்டுப்பாட்டு நிகை் நிரல் : இயங்கு 

த ாகுதிக்குரிய கட்டனளகள் னவனலனயச ்தசய்வ ற்கு ் 

ன னவயான நிபந் னனகனளக் கூறுவது எடு ்துக்காட்டு : 

உட்பலன் / தவளிப்பலன் ன னவகள். 

 

joss - a time sharing language. ஜாஸ் : னநரப்பகிரவ்ு தமாழி. 

 

jovial - a programming language based on international algebraic 

language, நஜாவியல் : நிகழ்நிரலாக்கும் தமாழி, அனன ்துலக 

இயற் கணி  தமாழியின் அடிப்பனடயில் அனமந் து. 

 

journal - a file containing messages within an operating system. 

தாள்குறிப்பு : ஓர ்இயங்கு த ாகுதியிலுள்ள னகாப்பு: 

தசய்திகனளக் தகாண்டது. Joystick - a vertical lever moving the 

cursor vertically or horizontally. கட்டுப்பாட்டுக்நகால் : தசங் 

கு ்துக்னகால் குறிப்பினயச ்தசங்கு ் ாக அல்லது 

கினடமட்டமாக நகர ்்துவது. 

Jump - an instruction in machine code causing a computer to stop 

executing a programme to move to another part of the programme. 

தாவல்: எந்திரக் குறிமுனறயிலுள்ள கட்டனள ஒரு நிகழ் நிரல் 

நினறனவறுவன  நிறு ்தி, அன  மற்தறாரு நிகழ்நிரலின் ஒரு 

பகுதிக்குச ்தசல்லுமாறு கணிப்தபாறினயச ்தசய்வது. 

Junk- garbled data, eg, signals accumulating in communications. 

கூளம் : குழம்பிய  கவல் எடு தசய்தி ் த ாடரப்ில் குவியும் 

குறினககள். 

Justification- spacing of text or graphics to produce an even vertically 

aligned right or left hand margin. பநருக்கிச ்பசய்தல் : பாடம் 



அல்லது வனரகனலக்கு இனடதவளிவிட்டுச ்தசங்கு ் ாகவும் 

சமமாகவும் வரினசயாகவும் உள்ளதுமான விளிம்பு அல்லது 

ஓர ்ன  இடப்பக்கம் அல்லது வலப்பக்கம் 

அனம ் ல்.ஒ.indentation. 

K 

Kanian family of e-zines - கைியன் குடும்ப 

மின்னிதை்கள் : இனவ நான்கு : 1)  மிழ் நாளி ழ் 2) சினிமா 

தினர யுலக இ ழ் 3) அருள் ஆன்மிகம் 4) மாணவன் மாணவர ்

இ ழ். 

Kanithamizh sangam - கைித்தமிை்ச ்சங்கம் : தசன்னனயில் 

தசயற்படுவது னநாக்கம் கணிப் தபாறி ்  மினழ வளரப்்பது. 

 னலவர ்அ. இளங்னகாவன், தசயலர ்ஆண்னடா பீட்டர ்கணி 

 மிழ் 2001 என்னும் நான்கு நாள் விற்பனன விழானவச ்

தசன்னனயில் நட ்தியது (24-12-2000 - 27-12-2000). 

Katiesoft- நகட்டிசாஃப்ட் : ஒரு பயன்பாட்டகம் ஒனர சமய ்தில் 4 

 ளங்கனளக் கண்னணாட்டமிடவும் பாரக்்கவும் பயன்படுவது. 

Kbps - kilobits per second. னகபிபிஎஸ் : ஒரு வினாடிக்கு இத்தணன 

கிநலாபிட்டுகள். 

Kcs - a thousand characters per second. னகசிஎஸ் : ஒரு வினாடிக்கு 

ஆயிரம் உருக்கள். 

Keely, bert - பபர்ட் கீலி: னமக்னரா சாப்ஃட் நிறுவன ் தின் சிற்பி. 

பலனக வடிவ ்  னியாள் கணிப்தபாறினய வடிவனம ்து 

அறிமுகப்படு ்  உள்ளார.் தபரட்் கீலி புனகப்பட ்துடன் 

Kernel - 1) a set of procedures controlling the real resources in a virtual 

machine. 2) a message handling facility of a control system. தகவல் 

கரு : 1) ஒரு மாய எந்திர ்தில் தமய்யான மூலங்கனளக் 

கட்டுப்படு ்தும் நடவடிக்னக ் த ாகுதி 2) ஒரு கட்டுப்பாட்டு ் 

த ாகுதியின் தசய்தினயக் னகயாளும் வசதி. 

Key - 1) the common field within a record utilized in identifying an item. 

2) an individual button of a keyboard used to generate a code to 

represent a character. திறவு : 1) ஓர ்ஆவண ்திலுள்ள 

தபாதுப்புலம்; ஒரு  கவல் இன ்ன  அனடயாளமறியப் 

பயன்படுவது. 2) வினசப்பலனகயின்  னிப் தபா ் ான்; ஓர ்

உருனவக் குறிக்க ஒரு குறிமுனறனய இயற்றுவது. 



Keyboard - விணசப்பலணக: திறவுப்பலனக. ஓர ்உட்பலன் 

கருவியனமப்பு. இதிலுள்ள தசாடுக்கிகள் ஒரு குறிமுனறனய 

இயற்றுவது. இக்குறிமுனற  னி உருக்கனளக் தகாண்டிருக்கும். 

இனவ எழு ்து, இலக்கம், குறி, கட்டனள ஆகியனவயாகும். 

Keyboard events - விணச திறவுப் பலணக நிகை்வுகள் : இனவ 

வினசப்பலனக உட் பலனனக் கண்காணிக்குமாறு 

நிகழ்நிரலுக்கு உ வுபனவ. இந்  உட்பலன் 

நிகழ்நிரலுக்குசத்சல்வது.  விர  ்ன னவப் பட்டால் உட்பலனனச ்

தசல்லுபடியாக்குவது மாற்றுவது. இந்நிகழ்வுகளின் மு ன்னம 

னநாக்கம் உட்பலனனச ்தசல்லுபடியாக்கனல. பின்வரும் மூன்று 

நிகழ்வுகளும் வினசப் பலனகயுடன் த ாடரப்ுள்ளனவ. 

1) திறவழுத்தல் (keypress) : திறவு அழு ் ப்படும் தபாழுது 

உண்டாவது. 

2) திறவுகீை் (keydown) : திறவு அழு ் ப்படும் தபாழுது 

உண்டாவது. 

3) திறவுநமல் (keyup) : திறவு விடுபடும் தபாழுது உண்டாவது. 

த ாழில் முனறயில் உட்பலனனச ்சரிபாரப்்ப ற்குரிய 

கட்டுப்பாட்னட இந்நிகழ்வுகள் அளிக்கின்றன. Keyboard shortcuts 

-திறவுப் பலணகக் குறுக்கு வழிகள் : எந்நிகழ்நிரலுக்கும் 

இக்குறுக்கு வழிகனள உருவாக்கலாம். இ ற்கு அப்பயன்பாட்டு 

உனரயாடல் தபட்டிப் பண்புகனளப் பயன்படு ்  னவண்டும். 

Key, primary -பதாடக்கத்திறவு : இ ்திறவு ஒரு  கவல்  ள 

அட்டவனணயிலுள்ள ஆவண ்ன ச ்சிறப்பாக இனங்காண்பது. 

த ாடரப்ுறு  கவல் ளங்களில் இ ்திறவு ஒன்றுக்கு னமற்பட்ட 

புலங்கனளக் தகாண்டிருக்கும். 

Keyword - the significant word in a phrase in information retrieval 

systems. Eg. In the title modern medicine, the word medicine is the 

keyword. திறவுசப்சால் : தசய்தி மீட்பு முனறகளில் ஒரு 

தசாற்தறாடரிலுள்ள சிறப்புச ்தசால்.  ற்கால மரு ்துவம் 

என்னுந்  னலப்பில் மரு ்துவம் என் பது திறவுசத்சால். 

Kilobard -கிநலாபாஃட் :ஒரு வினாடிக்கு ஓராயிரம் இருமிகள். 

Kilburn, tom prof. -நபரா.டாம் கில்பர்ன்: 1948இல் மான்தசஸ்டரில் 

உள்ள மு ல் கணிப்தபாறினய அனம ் வர.் ஒரு நிகழ்நிரனல 

ஒடவிடவும் னசமிக்கவல்ல நினனவக ்ன க் தகாண்டது 

இக்கணிப்தபாறி. ற்கால முன்னனற்றங்கள் எல்லாம் இ னனாடு 



தநருங்கிய த ாடரப்ுனடயனவ. கணிப் தபாறிக் கால ்தின் 

மறக்கப்பட்ட முன்னனாடி இவர.் 

Knowledge management - அறிவு நமலாை்ணம :  கவல் 

த ாழில்நுட்ப ்தின் உயிர ்நாடி. 

Knowledge management, types of- அறிவு நமலாை்ணம 

வணககள் : இப்பயிற்சி வனககள் பின்வருமாறு : 1) உள் 

இனணய ்ன  அனம ் ல். 2)  கவல் களஞ்சியம் அனம ் ல். 3) 

முடிவுகனளச ்தசயல்படு ் ல் 4) குழுப்பணினய நினறனவற்றல். 

5) அறிவுப் பணியாளர ்குழுனவ உருவாக்கல். 6) புதிய அறிவுப் 

பங்களிப்புகனள நிறுவு ல். 7) அறிவு அடிப்பனடயில் அனமந்  

பணிகனள ் த ாடங்கல். 8) அகவல்லாண்னமயின் 

மூலங்கனளக் கண்டறி ல். 

Krishnamoorthy v. Dr.-முணனவர். வி. கிருட்டினமூரத்்தி : அண்ணா 

பல்கனலக் கழக ்திலிருந்து ஓய்வுதபற்ற னபராசிரியர,்  கவல் 

த ாழில் நுட்பவியல் அறிவுனரயாளர.் இவர ்ம் சிறந்  

பங்களிப்புகளில் ஒன்று தபான்தமாழி. இது  மிழ்ச ்தசால்முனற 

யாக்கி. இதில் இவர ்7000 தசால் வளமுள்ள அகர வரினசனய 

அடக்கியுள்ளார.் இவற்றிற்கு இனணயாக ஆங்கிலக் 

தசாற்கனளயும் தகாடு ்துள்ளார.்இது எழு ்துப் பினழனய ் 

திரு ்  உ வுவது.இவர ்ஒளியுரு அறி ல் தமன் தபாருள் 

உருவாக்குவதில் முழு மூசச்ுடன் ஈடுபட்டுள்ளார.் 

K56flex - நக56பிளக்ஸ் : 56 னகபிபிஎஸ்களில் னவனலதசய்யும் 

இருபண்பிகளுக்குரிய திட்ட அனமப்பு. ராக்தவல் அனன ்துலக 

கழக ்  ாலும் லூசண்ட் த ாழில் நுட்பங்களாலும் 

உருவாக்கப்பட்டது. 1998 க்கு பின் இ ன் தபயர ்வி-90. 

L 

Label - குறியம் : இது எண்தணழு ்து அடிப்பனடயில் அனமந் து. 

புலப் தபயரக்னள ் த ரிவிப்பது. 

Lace - துணளயிடு : அட்னட வரினச. 

Language - a set of symbols,words and rules used to write a 

programme of instructions for a computer, eg. 

Basic.பமாழி:குறியீடுகள் தசாற்கள் விதிகள் ஆகியவற்னறக் 

தகாண்ட த ாகுதி.கணிப்தபாறிக்குரிய கட்டனள நிகழ் நிரனல 

எழு ப் பயன்படுவது. எ-டு.னபசிக். 



Large scale integrated circuit,lsi circuit-நபரளவுத் 

பதாணகயாக்கு ஒருங்கினன சுற்று,னபத ாஒசு:எதில் 30000 

பகுதிகள் உை்டு.4ஆம்  னலமுனறக் கணிப்தபாறியில் 

பயன்படுவது. 

Large scale integration, lsi - a process of making integrated circuits with 

between 100 and 5000 logic gates in the chip. னபரளவு ் 

த ானகயாக்கல், னபஅத ா:நறுவலில் 100 -5000 முணறணம 

வாயில்கள் உள்ள ஒருங்கிணை சுற்றுகணள அணமக்கும் 

முணற. இது நுை்முணறயாக்கியில் உள்ளது. 

Laser - நலசர் : னரடார ்னபான்று  னலப்தபழு ்துச ்சுருக்கச ்

தசால். கதிரவ்ீசச்ு தூண்டுமிழ்வு ஒளிப்தபருக்கம் laser, light 

amplification by.stimulated emission of radiation. ஆற்றல் 

வாய்ந் தும் ஒருங்கினணந் துமான ஒளிக்கற்னறனய 

உருவாக்கவல்ல கருவி, கணிப்தபாறிக்கு மூ ் து. பல 

துனறகளிலும் அருஞ் தசயல்கனளச ்தசய்து வருவது, எ-டு 

கண்ணறுனவ, ஒளியசச்ு. 

Laser memory - நலசர் நிணனவகம் :ஒருவனக கூரன்மயான 

நினனவகம். னலசர ்ஒளியால் உண்டாவது. Printer : னலசர ்

அசச்ியற்றி : இதில் மின்னணு முணறயில் கட்டுப்படுத்தப் படும் 

நலசர் ஒளிக்கற்ணற அசச்ிடநவை்டிய உருவின் நமல் விழும். 

ஒளிகடத்தும் உருணளயில் அசச்ியற்றல் நணட பபறுவது. 

குணறவிணரவு நலசர் அசச்ியற்றி ஒரு நிமிக்கு 4-16 பக்கங்கள் 

அசச்ிடும். உயர் விணரவு அசச்ியற்றி ஒரு நிமிக்கு 10,000 

வரிகள் அசச்ிடும். நலசர் அசச்ியற்றியில் அசச்ுத் தணல 

இல்ணல. ஆகநவ, இது தாக்கா அசச்ியற்றி எனப்படும். இதில் 

கினடக்கும் தவளிப்பலன் மிக னநர ்்தியாக இருக்கும். ஒ.inkjet 

printer. 

Laser printing -நலசர் ஒளியசச்ு :னலசர ்ஒளியால் நனட தபறுவது; 

கணிப்தபாறிவழி நனட தபறுவது. அசச்ு ்துனறயில் ஒரு தபரும் 

மாற்ற ்ன  உண் டாக்கியது. பா. Deskto printing. 

Last in first out, lifo -கணடசியில் வந்தது முதலில் வருதல், 

கவமுவ : ஒரு நினனவக ்தில் தசய்தினயச ்னசமிக்கும் மீட்கும் 

முனற. இதில் கனடசியில் னசமிக்கப் பட்ட  கவல் மு லில் 

மீட்கப்படும். ஒ. First in first out. 

Latency : the time delay required for an even to be initiated from the 

moment when the event is called. 



உள்ளுணற காலம் : ஒரு நிகழ்வு னகாரப்படும் தபாழுது, அது 

த ாடங்க ் ன னவப்படும்  ாம  னநரம். 

Lattice file : தட்டிக் நகாப்பு : ஓர ்இயங்கு த ாகுதியிலுள்ளது. 

இதில்  னி ஆவணங்கள் ஒன்றிற்கு னமற்பட்ட உரினமயாளனரக் 

தகாண்டிருக்கும். 

Layout : வடிவணர : ஒரு மின் சுற்றின் வடிவனமப்பு. அசச்ுச ்சுற்றுப் 

பலனகயிலுள்ள பகுதி களின் வடிவனமப்பு. 

Leader : முன் பசல்லகம் : 1) துனளயிடப்படா  நீள் ாள்.  ாள் 

நாடாச ்சுருளில் பதிவு தசய்யப்பட்ட  கவலுக்கு முன் தசல்வது. 

இதில் ஊட்ட ் துனளகள் மட்டுனம இருக்கும். 2) ஆவண ் 

த ாகுதிக்கு முன் தசல்லும் ஆவணம். த ாகுதிக்குப் தபாதுவான 

 கவனல ்  ருவது. Leap frog tesi - ாவு வனள 

ஆய்வு : நிணனவகத்திலுள்ள நிகை்நிரலால் நிணறநவற்றப் 

படும் ஆய்வு. நவறுபட்ட இடங்களில் இது நமலும் ஆய்வுகணள 

நடத்தும். பின் தான் மற்பறாரு நிணனவுப் பகுதிக்குச ்

பசல்லும், ஏணனய இடங்களில் நமலும் ஆய்வுகணளத் பதாடரச ்

பசய்யும். 

Leg - கால் : நனடமுனறச ்தசயலிலுள்ள ஒட்டு. 

Leibniz wheel - லிப்ளிஸ் ஆழி : கூட்டல், கழி ் ல், தபருக்கல், 

வகு ் ல் ஆகிய நான்கு அடிப்பனடச ்தசயல்கனள ் 

திரு ் மாகச ்தசய்ய வல்லது. அனம ் வர ்லிப்னிஸ் (1646 - 1716) 

தஜரம்ன் தமய்யறிவாளர,் கணி  அறிஞர.் பா. Computer, history of 

. 

Length-நீளம் : உருக்களின் எண்ணிக்னக தசால்னலனயர ்

ஆவண ்ன னயா உருவாக்குவது. 

Letter quality printer -எழுத்துத்தர அசச்ியற்றி : இதில் உருக்கள் 

த ாடருக்குரிய வரிகளில் குறிக்கப்படும். ஆகனவ, தவளிப்பயன் 

நன்றாக இருக்கும். எ-டு னமப்பீசச்ு அசச்ி யற்றி. 

Librarian -திரட்டகர் :திரட்டக ்ன க் கட்டுப்படு ்துபவர.் இதில் 

எல்லாக் காந் க் னகாப்புகளும் நிகழ்நிரல்களும் 

னவக்கப்பட்டிருக்கும். 

Librarian programme -திரட்டகர் நிகை்நிரல் : ஒரு குறிப்பிட்ட 

கணிப்தபாறியின் இயங்கு த ாகுதியின் பகுதியாக அனமயும் 

நிகழ்நிரல். 



Library - திரட்டகம் : நிகழ்நிரல் த ாகுப்பு, பயன்பாட்டு நிகழ் 

நிரலால் பயன்படு ் ப்படுவது. 

Library functions -திரட்டகசச்ார்பலன்கள் : சி தமாழியில் 

அனுமதிக்கப்படும் சி கணி சச்ாரப்ுகள். இனவ உள்ளாரந்்  

பண்புள்ளனவ. த ாகுப்பி இவற்னற மதிப்பீடுதசய்யும். ஒரு 

நிகழ்நிரலர ்ஒவ்தவாரு சாரப்லனின் மதிப்னபயும் கரு ்தில் 

தகாள்ளனவண்டும். ஏதனனில், சாரப்லன் இம்மதிப்னபச ்

தசயற்படு ் னவண்டியுள்ளது. இம்மதிப்பு சாரப்ின் மாறி 

எனப்படும். ஒவ்தவாரு சாரப்லனுக்கும் ஒவ்தவாரு வனகச ்

சாரப்ின்மாறி உண்டு. ஒவ்தவாரு சாரப்லனும் குறிப்பிட்ட வனக 

முடினவ உண்டாக்குவது. எ-டு னசன், காஸ், னடன். சி 

நிகழ்நிரலிலிருந்து இசச்ாரப்லன்களில் எந்  ஒன்னறயும் 

தபறலாம். இ ற்குக் குறிப்பிட்ட  னலக்குறிப்புக் னகாப்னபச ்

னசரக்்கனவண்டும். சரக்னகயாளலுக்கும் கணி க் 

கணக்கீடுகளுக்குமுள்ள சார ்பலன் கனள இக்னகாப்பு 

தகாண்டிருக்கும். இசச்ாரப்லன்கள் தமா ் ம் 41. 

Library functions, kinds of -திரட்டகச ்சார்பலன்களின் 

வணககள்: இனவ பின்வருமாறு. 1. நன்கறிந் னவ: னசன், காஸ், 

னடன். 2 முக்னகாணவியல் சாரப்்லன்கள்: னடானச, னடானலாவர,் 

னடாப்பா, 3)  னலக்குறிப்புச ்சாரந்் னவ. (i) ஸ்ட்டினயா எச ்

தகட்ஸ், புட்ஸ். (ii) ஸ்ட்ரிப் எச-் னரண்ட். lib 145 list 

ஸ்னரண்ட் (iii) சரம் எச ்- ஸ்டரன்கட், ஸ்டரத்சட் 

Library programme - திரட்டக நிகை்நிரல்: நிகழ்நிரல் 

திரட்டக ்தில் உள்ள நிகழ்நிரல் 

Light emitter diode, led - ஒளியுமிை் இருமின்வாய், 

ஒஉஇவா : காட்சிக்கருவி மின்னணுக் கருவிகளில் சிவப்பு, 

பசன்ச, மஞ்சள் ஆகிய நிறங் கனளக் காட்டப் பயன்படுவது. 

Light pen -ஒளி எழுதி:ஒளிதூவல் தூவல் னபான்ற கருவியனமப்பு. 

இ ன் நினலனயச ்கணிப்தபாறி தினரயில் அறிய வல்லது. | 

Line - கம்பி : வழி. இருமுனனகளுக்கினடனய தசய்தி தகாண்டு 

தசல்லும் கம்பி இனணப்பு. த ானல னபசிக் கம்பி. 

Linear programme -ஒருபடி நிகை்நிரல் : ஒரு படிசச்மன் 

பாடுகளால் த ரிவிக்கப்படும் சிக்கலுக்கு ்  குந்  தீரவ்ு காணப் 

பயன்படுவது. 

Line control-வரிக்கட்டுப்பாடு:பா.control, classification of. 



Line editor -வரிப்பதிப்பிப்பி: பாடப் பதிப்பிப்புமுனற. அச ்

சிடப்படனவண்டிய  னி ்  பாட வரிகனள இது னகாப்பில் 

னசமி ்து னவக்கும். பதிப்பியற்றி என்றுங் கூறலாம். 

Lineprinter -வரி அசச்ியற்றி:ஒரு சமயம் ஒரு வரினய மட்டும் 

அசச்ிடுவது. ஒரு நிமிக்கு அசச்ியற்றும் வினரவு 150 - 2500 வரிகள், 

15 அங்குல வரியில் 96-160 உருக்கள் இருக்கும். இது உருனள 

அசச்ியற்றி, த ாடர ்அசச்ியற்றி என இரு வனக. 

Link - இணைப்பு : 1) தசய்தி ் த ாடரப்ு வழி, எ-டு தசயற்னக 

நிலா. 2) ஓர ்ஆவணப்பகுதி அடு ்  ஆவண ்திற்குச ்தசல்ல 

உ வுவது, இது எசட்ிஎம்எல் லின் ஒரு திறன். 

Liquid crystal display, lcd - நீர்மப்படிகக் காட்சி, நீபகா : இலக்கக் 

கருவியனமப்புகளில் அதிகம் பயன்படுவது. எ-டு. 

கணிப்பான்கள், கடிகாரங்கள். 

Lisp, list processing -லிஸ்ப், பட்டியல் முணறயாக்கல், பமு : 1960 

களில் உருவான கணிப் தபாறிதமாழி. தசயற்னக நுண்ணறிவு ் 

துனறயில் அதிகம் பயன்படுவது. 

List - பட்டியல் :  கவல் இனங்கள் தகாண்ட த ாகுதி. முன்னனர 

ஒழுங்காக வடிவனமக்கப் பட்டது. 

List box - பட்டியல் பபட்டி : த ரிவுகளின் த ாகுப்னபக் 

தகாண்டது. 

List box control -பட்டியல் பபட்டி இணைப்பு : இது படிவ ்தில் 

குறிப்பிட்ட அளவு இட ்ன  அனடப்பது. இதில் சுருள்பட்னடகள் 

ன ான்றும். 

List, kinds of - பட்டியல் வணககள் : இனவ மூவனக 1) வரினசப் 

பட்டியல், 2) வரினசயிலாப்பட்டியல், 3) வனரயனறப் 

பட்டியல். வரிணசப் பட்டியல்: இது எம்எஸ் தசால்லில் 

உருவாக்கப்பட்ட எண்ணிட்ட பட்டியல் னபான்றது.  கவல் 

இன ்திற்குமுன் பின்வருவன இருக்கும். 1) அரபு எண்கள் : 1, 2, 3. 

2) உனராம எண்கள் சிறியது தபரியது : i, ii, iii; i, ii, iii, 3) 

தநடுங்கணக்கு சிறியது தபரியது : a, b, c, а, в, с. எ-டு <ll> 

ஆப்பிள்கள். வரிணசயிலாப் பட்டியல்: எம்எஸ் தசால்னலப் 

பயன்படு ்தி உருவாக்கப்பட்ட த றிப்புப் புள்ளிகனளப் 

னபான்றது. இது. இதில் பட்டியல் இன ்திற்குமுன் வட்ட அல்லது 

சதுர அனடப்புக் குறி இருக்கும். எ.டு. :<ll> உருனளக் 

கிழங்கு. வணரயணறப்பட்டியல் : உறுப்புகனள வனரயனற 



தசய்யப் பயன்படுவது. வனரயனற இன ்திற்கு முன் வனரயனற 

உறுப்பு இருக்கும் எ-டு, <dt> dir. 

List processing - பட்டியல் முணறயாக்கல் : பட்டியலிலுள்ள 

 கவல்கனள முனறப்படு ் ல். 

List structure - பட்டியல் அணமப்பு : இது  கவல் இன ் த ாகுதி. 

இதிலுள்ள இனங்கள் இனணக்கப்பட்டிருக்கும். 

Load - நிரல் ஏற்றல் : கணிப்தபாறியில் நிகழ்நிரல்  கவல்கனளச ்

தசலு ் ல். வினளயாட்டு நிகழ்நிரல். 

Load event - நிரல்ஏற்று நிகை்வு : படிவ ்ன  நிரல் ஏற்றல். 

Loader - நிரல் ஏற்றி : இது ஓர ்அனமப்பு நிகழ்நிரல். கணிப்தபாறி 

நினனவக ்தில் எந்திர தமாழி நிகழ்நிரனலச ்

னசமிக்கப்பயன்படுவது. 

Local area network, lan - உள்ளூர் பகுதி வணலயணமவு, 

உபவஅ : குறும்பரப்பு வனலயனமவு. இரண்டுகல் 

த ானலவிற்குள் அனமவது. இ ்த ானலவில் இருப்பவரக்ள் 

இன ப் பயன்படு ்துவர.் 

Local scope - உள்ளிட எல்ணல: வனரயனற எல்னல. ஒரு 

சாரப்லனுள் ஒரு மாறி அறுதியிடப்படும் தபாழுது, அசத்சயல் 

முனறயின் குறிமுனற இம்மாறினயப் பாரக்்க இயலும். இதுனவ 

உள்ளிட எல்னல என்பது. பா. Global scope, module scope. 

Location - அணமவிடம்: நினனவக நுண்ணனற. இதில்  கவல் 

கட்டனள னசமிக்கப்பட்டிருக் கும். 

Location constant - அணமவிட மாறிலி : ஒரு கணிப்தபாறி 

நிகழ்நிரலிலுள்ள கட்டனளனய இனமறியும் எண்; உயரந்ினல 

நிகழ்நிரல் தமாழியில் எழு ப்படுவது. 

Lock - பூட்டு : ஒர ்இயங்கு த ாகுதியில் மூல ்தின்  னிப்பயனன, 

ஒரு தசயலுக்குக் தகாடுக்கும் முனற. 

Log - குறிப்பகம் : பணிவரினசகளின் த ாகுப்பு. கணிப்தபாறி 

னவனலகளின் குறிப்பகம். 

Logic circuit- முணறணமச ்சுற்று : முனறனமச ்சாரப்லனன 

அளிக்கும் கணிப்தபாறி மின்சுற்று. 

Logic clause - முணறணம உட்பிரிவு : உட்பிரிவின் ஒரு வனக 

பா. Clause. 



Logic design - முணறணம வடிவணமப்பு : முனறனமக் குறிகளால் 

காட்டப்படும் படம். 

Logic diagram - முணறணமப் படம் : ஒரு கருவியனமப்பின் 

வடிவனமப்னப முனறனமக் கூறுகளாலும் அவற்றின் 

த ாடரப்ுகளாலும் காட்டு ல். 

Logic element - முணறணமக் கூறு : முனறனமச ்தசயனல 

நினறனவற்றும் கருவியனமப்பு. 

Logic function - முணறணமச ்சார்பலன் : ஒர ்இலக்கச ்சுற்றில் 

கட்டுத ாகுதியின் தசயனல ் த ரிவிக்கும் சாரப்ு. இது ஒர ்இரும 

தவளிப்பலனன உண்டாக்கும் (1, 0). இது  ன் உட்பலன்களிலுள்ள 

இருமக் குறினககளால் அறுதியிடப்படும். எ-டு உம்வாயில். 

Logic gate - முணறணம வாயில் : முனறனமச ்தசயனலச ்தசய்யும் 

சுற்று. எ-டு உம் வாயில். 

Logic instruction -முணறணமக் கட்டணள : அல்லது, இல்னல 

என்னும் முனறனமச ்தசயல்களுக்குரிய கட்டனள. 

Logic operation - முணறணமச ்பசயல் : கணிப்தபாறியின் 

எண்கணி ம் சாராச ்தசயல். ஒப்பிடல், ன ரவ்ுதசய் ல், 

இனண ் ல். 

Logic symbol - முணறணமக்குறி : முனறனமப் படங்களில் 

முனறனமச ்சாரப்லனனக் குறிக்கும் வடிவம் அல்லது உரு. எ-டு 

<என்பது and> என்ப ற்குரிய குறி. 

Logic theory - முணறணமக் பகாள்ணக : முனறனமச ்

தசயல்கனளப் பற்றிய கரு ்துகள் தகாண்டது. இனவ 

கணிப்தபாறிச ்தசயல்களின் அடிப்பனடயில் அனமந் னவ. 

Logic unit - முணறணம அலகு : முனறனமச ்தசயல்கனளச ்

தசய்யும் பகுதி. இனவ எண் கணி  ்திற்கு எதிரானனவ. Logo - 

நலாநகா : உயரந்ினலக் கணிப்தபாறி தமாழி. னசமர ்னபப்பரட்் 

என்பவரால் புனனயப்பட்டது. குழந்ன கள் எளிதில் கணி ம் 

கற்க உ வுவது. 

Log off, out - நிறுத்து (கணிப்தபாறி). 

Log on, in - பதாடங்கு (கணிப்தபாறி). 

Loop - கட்டணளச ்சுற்று : ஒரு நிகழ்நிரலின் கட்டனள ் த ாடர.் 

இதில் இறுதிக் கட்டனள ஒரு  ாவல். இ னால் த ாடர ்த ாடரும். 



இது ஒரு மாறி, முன்னனமந்  மதிப்னப அனடயும் வனர 

நனடதபறும். 

Love bug i - விரும்புபிணை i : இது இதுவனர ஏற்படா  

கணிப்தபாறிப் பினழ. 11-05-2000 அன்று பிலிப்னபா கணிப்தபாறி 

மாணவர ்இது ஏற்படக் காரணமாக இருந் ார.் இது  ற்தசயலாக 

நடந் து. இந்நசச்ுப்பினழ, கணிப்தபாறி மின்னஞ்சல் 

அனமப்புகனள உலதகங்கும் முடங்கச ்தசய் து. இம்மாணவர ்

தபயர ்ஒனல் டி கஸ்மன். இவர ்இன  எழுதினாரா என்பது 

இவருக்னக த ரியாது. இசத்சயல் கணிப்தபாறி உலகில் ஒரு 

தபரும் பரபரப்னப உண்டாக்கிற்று. 

Love bug ll - விரும்புபிணை ll : புதிய மின்னஞ்சல் பினழ 

னவறுதபயர ்தஹரப்ி விரும்புபினழ விட அதிக னச  ்ன  

உண்டாக்குவது குறிப்பாகக் னகாப்புகனள துனட ்து 

எடு ் ன ப்னபால் ஆக்கிவிடும். 

ஓனல் டி கஸ்மன் 

(பட ்தில் முன்னிருப்பவர)் 

Low level language - தாை் நிணல 

பமாழி : நுண்முனறயாக்கியுடன் னநரடியாக ் த ாடரப்ு தகாள்ள 

வடிவனமக்கப்பட்ட கணிப்தபாறி தமாழி. இன  நாம் புரிந்து 

தகாள்ள இயலாது. எ-டு. னகானவ தமாழி, எந்திர தமாழி. தசயல் 

வினரவு, பயனுறு நினனவகச ்னசமிப்பு ஆகிய இரண்டும் இ ன் 

சிறப்பியல்புகள், 

Lpm - ஒரு நிமிக்கு இத்தணன வரிகள். Lines per minute. 

Lps - ஒரு வினாடிக்கு இத்தணன வரிகள். Lines per second. 

M 

Machine - computer or processing unit. எந்திரம் : கணிப்தபாறி 

அல்லது முனறயாக்கும் அலகு. 

 

machine address - absolute address. எந்திர முகவரி :  னி முகவரி. 

 

machine code - coding system of the computer. எந்திரக் 

குறிமுணற : கணிப்தபாறிக் குறிமுனற. 

 

machine instruction - the instruction written in terms of a computer's 



machine code, எந்திரக் கட்டணள : எந்திரக் குறிமுனறக்னகற்ப 

எழு ப்படும் கட்டனள. 

 

machine language - the language at its level in binary form. எந்திர 

பமாழி : இரும வடிவ ்தில்  ாழ்நினலயில் உள்ள தமாழி. 

 

machine logic - the design of a computer wherein its various elements 

are interactive. எந்திரமுணறணம : கணிப்தபாறியின் 

வடிவனமப்பு. இங்கு அ ன் பல கூறுகளும் இனடவினன 

ஆற்றுபனவ. 

 

macro instruction - a frequently used set of predefined instructions 

designed to carry out a specific operation. பபருங் 

கட்டணள : அடிக்கடிப் பயன்படும் முன்னனர வனரயனற தசய்  

கட்டனள ் த ாகுதி. குறிப்பிட்ட தசயனல நினறனவற்றுவது. 

 

macro language - a computer language manipulating stored strings. 

- பபருபமாழி : னசமி ்  சரங்கனளக் னகயாளும் கணிப்தபாறி 

தமாழி. 

 

macro processor - a piece of software replacing each macro 

instruction. Otherwise known as macro 

generator. பபருமுணறயாக்கி : ஒவ்தவாரு தபருங்கட்டனளனய 

மாற்றீடு தசய்யும் தமன்தபாருள் துண்டு. னவறுதபயர ்

தபருமியற்றி. 

 

macro programme - a series of statements in assembly 

language. பபரும் நிகை்நிரல் : னகானவ தமாழியில் உள்ள 

கூற்று ் த ாடர.் 

 

magazine - 1) an input hopper holding documents. 2) a device forming 

part of magnetic card file and holding magnetic 

cards. சுருள்மணை : 1) உட்பலன் திறப்பு வாயில் தபட்டி 

ஆவணங்கள் உள்ளன. 2) காந்  அட்னடக் னகாப்பின் பகுதியாக 

உள்ள கருவியனமப்பு. காந்  அட்னடகள் உள்ளன. 



Magnetic bubble memory, mbm - காந்தக் குமிழி நிணன 

வகம் : இரும ்  கவல்கனளச ்னசமிக்கும் கருவியனமப்பு. காந் க் 

குமிழ்ச ்சரம். காந் ப் தபாருள் படல ்தில் உள்ளது. 

Magnetic card file - a direct access storage memory. காந்த 

அட்ணடக் நகாப்பு : னநரினட அணுக்கச ்னசமிப்பு நினனவகம். 

Magnetic character reader - a character reader reading special type 

fonts printed in magnetic ink. காந்த உருப்படிப்பி : உருப்படிப்பி, 

காந்  னமயில் அசச்ிட்டுள்ள  னி வனக எழு ்துகனளப் 

படிப்பது. 

Magnetic disk - a storage device. காந்த வட்டு : ஒரு னசமிப்புக் 

கருவியனமப்பு. 

Magnetic disk file - a file of data held on a magnetic disk. காந்த 

வட்டுக் நகாப்பு : காந்  வட்டிலுள்ள  கவல் னகானவ. 

Magnetic drum - a storage device. காந்த உருணள : ஒரு னசமிப்புக் 

கருவியனமப்பு. 

Magnetic ink character recognition, micr - காந்த ணம உரு அறிதல், 

காணமஉஅ : காந்  னம உருக்கனளப் பயன்படு ்தி ஆவண ்தில் 

தசய்திகனளப் பதி ் லும் எந்திரம் மூலம் அவற்னற அறி லும். 

இம்முனற  கவல்கள் உள் அனுப்பும் னநர ்ன  மிசச்ப்படு ்தும். 

தகாடுக்கப்படும்  கவல்கள் துல்லியமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் 

இருக்க வழி தசய்கிறது. 

Magnetic memory - a storage device functioning by the principle of 

electro magnetism. காந்த நிணனவகம் : காந் க் கருவியனமப்பு 

மின்காந்  தநறிமுனறயில் இயங்குவது. 

Magnetic tape - காந்த நாடா : இது காந் ப்தபாருள் தகாண்டது. 

காந்  முனனப்புள்ளி வடிவ ்தில்  கவல் னசமி ்து 

னவக்கப்படும். 

Magnetic tape file - a reel of magnetic tape containing records of 

information. காந்த நாடாக் நகாப்பு : ஆவணச ்தசய்திகனளக் 

தகாண்டுள்ள காந்  நாடாச ்சுருள். 

Mail box - a device exchanging data between two persons. அஞ்சல் 

பபட்டி : இருவருக்கினடனய  கவல் பரிமாற்றம் தகாள்ளும் 

கருவியனமப்பு. 



 

mainframe - a large computer. முதன்ணமக் 

கைிப்பபாறி : தபாருங்கணிப்தபாறி. 

 

main memory - internal memory : rom and ram. முதன்ணம 

நிணனவகம் : உள் நினனவகம், னராம், னரம். 

 

main programme - the central part of a programme. முதன்ணம 

நிகை்நிரல் : ஒரு நிகழ்நிரலின் னமயப்பகுதி. 

 

main storage - the store from which instructions are 

executed. முதன்ணமச ்நசமிப்பு : கட்டனளகள் 

நினறனவற்றப்படும் னசமிப்பு. 

 

management information system, mis - நமலாை்ணமத் தகவல் 

அணமப்பு, நமதஅ : த ாழில்  கவல்கனள அளிப்பது. 

தபாருள்பட்டியல், விற்பனன, சம்பளப் பட்டியல், தகாடுக்க 

னவண்டிய வர னவண்டிய கணக்கு. இனவ னமலாளரக்ளுக்கு 

உ வியாக இருப்பனவ. 

 

manipulation - changing data to some useful 

form. ணகயாளல் : பயனுள்ள வடிவ ்தில்  கவனல மாற்றல். 

 

manual data processing, disadvantages of - ணகவழித் தகவல் 

முணறயாக்கலின் தீணமகள் : இனவயாவன. 

1) பயனுறுதிறனும்  கவல் திரு ் மும் வரம்புனடயனவ. 

2) னகயால் தசய்வ ால் னநரம் அதிகமாகும். 

3) பினழகளுக்கு ஆளாகக் கூடியது. 

4)  ாள்கள் மு லியவற்னறப் பயன்படு ் வ ால், பாதுகாப்பதும் 

னபணுவதும் கடினம். 

5) திரு ் ங்கனளயும் மாற்றங்கனளயும் தசய்வது கடினம். ஒ. 

Computerised data processing, advantages of. 



 

map - குறிதாள் : காந்  வட்டில் உள்ள னசமிப்பு ஒதுக்கீட்டின் 

குறியீட்தடண். 

 

mapnet - படஇணையம் : இனணயப்பணி. நம் முன் 

இனணய ்ன  படமாக்கிக் காட்டுவது. 

Margin - ஒரம் : இது பக்க ்தில் இடமும் வலமும் னமலுங் கீழும் 

உள்ளது. இவ்வியல்புகள் எல்லா ஆவணங்களுக்கும் உண்டு. 

ஒரங்கனள உனரயாடல் தபட்டி அல்லது னகாடிடுவிகனளக் 

தகாண்டு மாற்றலாம். 

 

mark - a character used to identify the end of a set of data, eg. Tape 

mark. குறி :  கவல் த ாகுதி முடினவக் காட்டப் பயன்படும் 

உரு. எடு ்துக்காட்டு : நாடாக்குறி. 

 

marques tag - மார்குயு ஒட்டு : த ானலக்காட்சியிலும் விளம்பர 

மின் பலனககளிலும் பாடங்கள் நகரந்்து தசல்லு ல். 

 

mask - மூடகம் : 1) ஒருங்கினண சுற்றுகள் உருவாக்குவதில் 

பயன்படும் ஒளிப்பட ் ட்டு, 2) இருமக்னகாலம் னபட் (எண்மி). 

 

mass data - voluminous data unable to store in memory. நபரளவுத் 

தகவல் : நினனவக ்தில் னசமிக்க இயலா  அளவுக்குள்ள  கவல். 

 

mass storage - large capacity secondary storage. Otherwise known as 

external memory. நபரளவுத் நசமிப்பு : தபருங் தகாள்திறனுள்ள 

இரண்டாம் நினலச ்னசமிப்பு. னவறுதபயர ்: புற நினனவகம். 

 

master card - a punched card holding fixed information. மு ன்னம 

அட்னட : நிணலயான தகவணலக் பகாை்ட துணளயிட்ட 

அட்ணட 

 

master data - the constant data elements of a record. முதன்ணமத் 

தகவல் : ஒர ்ஆவண ்தின் மாற ்  கவல் கூறுகள். 



 

master file - a computer file having relatively permanent 

information. முதன்ணமக் நகாப்பு : நினலயில் நினலயான 

 கவனலக் தகாண்ட கணிப்தபாறிக் னகாப்பு. 

 

master programme file - the tape record of all 

programmes. முதன்ணம நிகை்நிரல் நகாப்பு : எல்லா 

நிகழ்நிரல்களின் நாடாப் பதிவு. 

 

matching - the technique of comparing the keys of two records to 

select items at a particular stage of processing. பபாருத்திப் 

பாரத்்தல் : இரு ஆவணங்களின் திறவுகனள ஒப்பிட்டுப் 

பாரக்்கும். நுணுக்கம். ஒரு நினலயில் ஆவணங்களிலிருந்து 

 கவல் இனங்கனள ் த ரிவு தசய் ல். 

 

matrix - an arrangement of data or devices in rows and columns. As 

such each item is identified by two subscripts. Eg. Memory 

cells. அைி : வரினசகளிலும் ப ்திகளிலும்  கவல் அல்லது 

கருவியனமப்புகளின் அனமவு. இ னால் ஒவ்தவாரு  கவல் 

இனமும் இரு கீழ்க் குறிகளால் இனங்காணப்படும். இக்குறிகள் 

ப ்திகளிலும் வரினசகளிலும் இருப்பனவ. 

 

matrix printer - அைியற்றி : ஊசி அசச்ியற்றி. ஒருவனக 

அசச்ியற்றி. m-commerce - எம் வைிகம் : நடமாடும் வணிகம். 

னக ்த ானலப்னபசி, இருவழி வாதனாலி ஆகியனவ மூலம் 

நனடதபறும் த ாழில், பா. Tele conferencing, telemedicine, 

teleshopping. 

Mean repair time - சராசரி பழுதுநநரம் : தகாடுக்கப்பட்ட 

கால ்தில் அலகு ்  வறு  ல்களுக்கும் ஓர ்அலனகப் 

னபணுவ ற்குச ்தசலவிடப்படும் னநர ்திற்கும் உள்ள வீ ம். 

Mechanical digital calculator - எந்திரத் இலக்கக் 

கைிப்பபாறி : கூட்டல், கழி ் ல், தபருக்கல், வகு ் ல் ஆகிய 

அடிப்பனடச ்தசயல்கனளச ்தசய்யவல்ல கருவி. 

Media conversion - ஊடக மாற்றம் : ஒரு னசமிப்பிலிருந்து 

மற்தறாரு னசமிப்பிற்கு ்  கவல் தசல்லு ல். எ.டு. துனளயிட்ட 

அட்னடயிலிருந்து காந்  நாடாவுக்குச ்தசல்லு ல் 



Media eraser - electro magnetic device to erase stored data. ஊடக 

அழிப்பி : னசமி ்   கவனல அழிப்ப ற்குரிய மின் காந் க் 

கருவியனமப்பு. 

Medium - a material holding information eg. Magnetic 

tape. ஊடகம் : தசய்தினயக் தகாண்டுள்ள தபாருள். எ-டு. 

காந் நாடா. 

Medium scale integration, msi - நடு அளவுத் 

பதாணகயாக்கல் : ஒருங்கினணசுற்றுகனள உருவாக்கல், இனவ 

நறுவலில் 20-100 முனறனம வாயில்களுக் கினடனய அனமயும். 

Medium speed - data transmission rates between 600 and 4800 bits per 

second. நடு விணரவு : ஒரு வினாடிக்கு 600 - 4800 இருமிகள் உள்ள 

 கவல் தசலு ்துனக. 

Mega bit - a quantity of binary data equal to 1 million (10%) 

bits. பமகாபிட் : ஒர ்மில்லியன் பிட்டுகளுக்குச ்(10) சமமான 

இரும ் கவல்களின் அளவு.  ற்காலக் கணிப்தபாறி 

நினனவுக்கருவியனமப்புகள், இந்  அளவு ்  கவல்கனளச ்

னசமிக்கவல்லனவ. 

Mega byte, mb - a quantity of computer data equal to 1 million (10°) 

bytes, present day floppy disks store this much data. பமகாணபட் : 1 

மில்லியன் னபட்டுகளுக்குச ்(10) சமமான கணிப்தபாறி ் 

 கவல்கள் அளவு.  ற்கால தமன்வட்டுகள் இந்  அளவு ் 

 கவல்கனளச ்னசமிக்கவல்லனவ. 

Memory - the part of a computer system holding data and instructions 

for future use in binary form. 

நிணனவகம் : இது கணிப்தபாறி ் த ாகுதியின் ஒரு பகுதி. இதில் 

எதிரக்ாலப் பயனுக்கு னவண்டிய  கவல்களும் கட்டனளகளும் 

இரும வடிவ ்தில் னசமி ்து னவக்கப் பட்டிருக்கும். 

Memory address register, mar - நிணனவக முகவரிப் பதிவகம், 

நிமுப : உள்ளிட முகவரியிலிருந்து மீட்கப்படும் அல்லது 

னசமிக்கப்படும் தசால் தசல்லும் பகுதி இது. 

Memory data register, mdr - நிணனவகத் தகவல் பதிவகம், 

நிதப : மீட்கப்படும் அல்லது னசமிக்கப்படும்  கவல்கள் 

னவக்கப்படும் பகுதி இது. 

Memory, kinds of - நிணனவக வணககள் : இனவ பின்வருமாறு. 



1) முதன்ணம நிணனவகம் : இது வரம்பில் அணுக்க நினனவக 

(ram) அனமப்புள்ளது. அ ாவது அழியும். 

2) துணை நிணனவகம் : இது அழிவ ற்கில்னல. 

3) படிப்பதற்குரிய நிணனவகம் (rom) : இது அழியாது. 

4) விணரவு நிணனவகம் (cache memory) : இதுவும் 

அழிவ ற்கில்னல. 

5) நிகை்நிரலாக்கும் படிப்பதற்குரிய நிணனவகம் 

(prom) : இதுவும் அழிவ ற்கில்னல. இனவயனன ்தும் 

கருவிவனகச ்சாரந்் னவ. மூனள நினனவாற்றலின் னபாலிகள் 

எனலாம். 

Memory storage - நிணனவக நசமிப்பு : கணிப்தபாறியின் 

னசமிப்பு வசதிகளின் த ாகு தமா ் ம் உள்ளகம், உருனள, வட்டு, 

அட்னட,  ாள் நாடா. 

Memory unit - நிணனவக அலகு : நிகழ்நிரல்கனளயும்  கவல் 

கனளயும் னசமிக்கப் பயன்படுவது. 

Menu - a list of choices available in a computer programme. An 

important feature to be added to an application. பட்டி : ஒரு 

கணிப்தபாறி நிகழ்நிரலிலுள்ள த ரிவு களின் த ாகுப்பு, ஒரு 

பயன்பாட்டுடன் னசரக்்க னவண்டிய இன்றியனமயா இயல்பு. 

Menu bar - பட்டிப் பட்ணட : விண்னடாசின் பகுதி. பல பட்டிகனளக் 

காட்டுவது. எல்லா ்துனண ் த ரிவுகளும் வரும். அவற்றில் 

னவண்டியவற்னறக் ன ரந்்த டுக்கலாம். 

Menu control - பட்டி கட்டுப்பாடு : விண்னடாஸ் உனரயாடல் 

தபட்டியில் பயன்படு ்தும் கீழிறக்கப்பட்டியனலப் னபான்றது. 

<ன ரந்்த டு> மற்றும் <ன ரந்்த டு> ஒட்டு கனளக் தகாண்டு 

இன  உருவாக்கலாம். பட்டியலிலுள்ள னவறுப்பட்ட 

விருப்பங்கனளக் குறிப்பிட <விருப்ப> ஒட்டு பயன்படும். 

Menu creation, steps in - பட்டி உருவாக்கத்திலுள்ள படிகள் : 

1) படிவ ்ன  ் ன ரந்்த டுக்க னவண்டும். 

2) பட்டிப் பதிப்பி இயற்றினயப் தபறனவண்டும். 

3)  னலப்புப் பாடப் தபட்டியில் மு ல் பட்டிக்குரிய பாட ்ன  

(னகாப்பு)  ட்டசச்ு தசய்ய னவண்டும். பட்டிக்கட்டுப் பாட்டுப் 

தபட்டியில், பட்டி ்  னலப்புப் பாட ்ன க் காட்ட னவண்டும். 



4) தபயரப்் பாடப் தபட்டியில் பட்டிக்கட்டுப் பாட்டுக்கு னவண்டிய 

தபயனரக் குறி முனறயில்  ட்டசச்ு தசய்ய னவண்டும். 

5) அடு ் து' என்பன  மற்தறாரு பட்டினய உருவாக்க ் 

ன ரந்்த டுக்க னவண்டும். 

6) பட்டிக் கட்டுப்பாட்டுப் பட்டியல் தபட்டியில் அனன ்து 7 

பட்டிகளும் ன ான்றும் வனர 1-5 வனரயுள்ள படிநினலகனள ் 

திருப்பிச ்திருப்பிச ்தசய்யலாம். 

Menu, features of - பட்டியின் இயல்புகள் : இனவ பின்வரு மாறு. 

1) பயன்பாட்னடாடு னசரக்்கலாம். 

2) பயன்பாட்டின் பயன்கனளப் பயனாளிக்கு வழங்குவது. 

3) பயன்பாட்டுக்குக் குறுக்கு வழி அனமப்பது. 

4) பிற கட்டுப்பாடுகனளப் னபால் இ ற்குப் பண்புகளும் 

நிகழ்வுகளும் உண்டு. 

5) கருவிப் பட்னடனயக் காட்டி லும் அதிக இயல்புகனள 

அளிப்பது. 

Menu, kinds of - பட்டியின் வணககள் : 

1) முதன்ணமப் பட்டி : இது சிக்கலான நிகழ்நிரலுக்குரியது. 

2) துணைப்பட்டி : எளினமயான நிகழ்நிரல்களுக்குரியது இது. 

Metropolitan area network, mpan - பபருநகர்ப்பகுதி 

வணலயணமவு, பபாபவ : இது 10 கல் த ானலவிற்கு னமலுள்ளது. 

இந்  எல்னலயிலுள்ள பயனாளிகள் இன ப் பயன்படு ்துவர.் 

Merge - joining two sets of data together to make a single larger 

set. இணைப்பு :  னி ் தும் தபரியதுமான ஒரு த ாகுதினய 

உருவாக்க இரு த ாகுதி ்  கவல்கனள ஒருங்கினண ் ல். 

Message - any information travelling between a source and 

destination. பசல்பசய்தி : மூல ்திற்கும் இலக்கிற்கும் இனடனய 

தசல்ல னவண்டிய தசய்தி. 

 

micro - micro processor, micro computer. 

- நுை்மி : நுண்முனறயாக்கி, நுண்கணிப்தபாறி. 

 

micro chip - silicon chip. நுை்நறுவல் : சிலிகன் நறுவல். 



 

micro code - micro structure. நுை்குறிமுணற : நுண் கட்டனள. 

 

micro computer - நுை் கைிப்பபாறி : னகயில் எடு ்துச ்

தசல்லக் கூடிய கணிப்தபாறி. 

 

micro computer architecture - நுை்கைிப்பபாறிக் 

கட்டணமப்பு : இந்  அனமப்பு 8 பிட், 16 பிட், 32 பிட் எனக் 

குறிப்பிடப்படும். 

 

micro film - நுை்படலம் : தவளிப்பலன் கருவி. 

 

micro fiche - நுை்படல அட்ணட : தவளிப்பலன் கருவி. 

 

micro processor - நுை்முணறயாக்கி : இதில் னபரளவு சுற்றுகளும் 

மீப்னபரளவு சுற்றுகளும் உள்ளன. 1960-இல் அனமக்கப்பட்டது. 

அனம ் வரக்ள் ஜான் ஜி தகமினி,  ாமஸ் குரட்்ஸ். இது 

பலவனக : இண்டல் (1971-ல் த ாடங்கியது) பிளாட்டினம் 

மு லியனவ. பா. Computer, history of. 

 

micro programme - a sequence written in micro instructions and stored 

in the control unit of the micro-processor. - நுை் நிகை்நிரல் : நுண் 

கட்டனளகளில் வரினசயாக எழுதி நுண் முனறயாக்கியின் 

கட்டுப்பாட்டு அலகில் னசமி ்து னவக்கப்படுவது. 

 

microsoft corporation - ணமக்நரா சாஃப்ட் கைகம் : உலகின் மிகப் 

தபரியதும் தவற்றி நனடனபாடுவதுமான தமன்தபாருள் 

நிறுவனம். இதில் 32,000 னபர ்னவனல தசய்கின்றனர.் இன  

நிறுவியவர ்பில் னகட்ஸ், இவனர இ ன்  னலவர.் பா.bill gates. 

 

millennium bug - 2000 ஆம் ஆை்டுப் பிணை : எண் 1999 லிருந்து 

2000 க்குச ்தசல்லும் தபாழுது ஏற்படும் எண் மாற்றம் 

சரிதசய்யப்படாதிருந் ால், கணிப்தபாறிகள் தபரும் அழினவ 

னநாக்கும் எனக் கணிப்தபாறி அறிஞரக்ள் கூறினர.் இது ஒர ்

ஆற்றல் வாய்ந்  கணினிப்பினழ. Y2k எனக் கணிப்தபாறி ் 

த ாழில் சுருக்தகழு ் ால் குறிப்பிடப்படும். ஒதரண் 



மாற்ற ் ால் ஏற்பட்ட தபருங் குழப்பம். இக்குழப்பம் எவ்வனகப் 

னபரிழப்புமின்றி, இனின  நீக்கப்பட்டுவிட்டது. அனனவரும் 

அஞ்சிய அளவுக்கு ஒன்றும் ஏற்படவில்னல. அறிவாரந்்  

முன்னனற்பாடுகளால்  டுக்கப்பட்டது. குறிப்பாகச ்தசயல் 2000 

(ஆக்க்ஷன் 2000) இ னன நீக்கியது. பா. Love bug, mtx, yk2. 

 

minnambalam - மின்னம்பலம் : ஒரு மின் நாளி ழ். ஆசிரியர ்

திருப்பூர ்கிருட்டினன். ஒரு நாளி ழுக்குரிய பல பகுதிகனளயுங் 

தகாண்டு தசன்னனயிலிருந்து வருவது. நன்கு நனடதபறுவது. 

 

mini computer - சிறு கைிப்பபாறி : நுண் கணிப்தபாறினய 

விடப் தபரியது. வினரவானது, வினல அதிகமானது. இது 16 பிட் 

தகாண்டது. 

 

mini disk - diskette. 

நுை்வட்டு : சிறுவட்டு. 

 

minuend - கழிக்கப்படும் எை் : தசயலிகளில் ஒன்று. கழி ் லில் 

பயன்படுவது. 

 

mode - a way of operating a computer. As such it provides special 

facilities. 

பசயற்பாங்கு : கணிப்தபாறினய இயக்கும் முனற. இது  னி 

வசதிகனள அளிப்பது. Model - மாதிரி : ஒன்றின் பகரப்்பு கணி  

வடிவ ்தில் இருப்பது. 

Modem - இருபை்பி : modulator - demodulator என்ப ன் சுருக்கம். 

இ ன் தபாருள் பண்னபற்றி, பண்பிறக்கி, ஆகனவ, இருபண்பி 

எனலாம். இ ற்கு னவறு தபயர ்னநரடி இனணப்பி என்று தபயர.் 

கணிப்தபாறிகனள இனணக்கப் பயன்படுவது. த ானல னபசி 

வழிகனளப் பயன்படு ்தி, ஒரு கணிப்தபாறியிலிருந்து மற்தறாரு 

கணிப்தபாறிக்கு ்  கவல்கனள அனுப்ப இது நமக்கு உ வுவது. 

இது புறப்பண்பி, அகப்பண்பி என இருவனக 

Modification - மாற்றியணமத்தல் : இது ஒரு நுணுக்கம். இது ஒரு 

நிகழ்நிரலிலுள்ள முகவரினயயும் கட்டனளனயயும் மாற்றப் 

பயன்படுவது. இ ற்கு அனவ  கவல்களாகப் பயன்படுபனவ. 



மற்றும் இதில் எண்கணி ச ்தசயல்களும் முனறனமச ்

தசயல்களும் பயன்படுகின்றன. 

Modifier - மாற்றியணமப்பி : ஒரு நிகழ்நிரல் கட்டனளனய 

மாற்றப் பயன்படும்  கவல் இனம். 

Modulator - பை்நபற்றி : இது ஒரு கருவியனமப்பு. பண்னபற்ற 

அடிப்பனடயில் ஓர ்ஊரத்ியனலயின் னமல்  கவல் குறினகனயப் 

படியனவப்பது. 

Module - பபாதி : ஒரு மு ன்னம நிகழ்நிரலிலுள்ள சாரப்லன் 

த ாகுதி. 

Module key - பபாதித்திறவு : னகாப்புச ்னசமிப்பினுள் 

தபாதினகயில் காணப்படும் பகுதினய அணுகவும் 

இனங்காணவும் பயன்படும் திறவுனகால். 

Module, kinds of - பபாதி வணககள் : இனவ பின்வருமாறு 

1) வடிவப் பபாதிணக (form modue): பயன்பாட்டின் பாரன்வப் 

பகுதிகட்டுப்பாடுக்குரிய பண்பு அனமப்புகனளயும் 

குறிப்பு விகனளயுங் தகாண்டது. 

2) வகுப்பு பபாதி (chess module) : பாரன்வக்குப் புலப்படா து. 

வடிவப் தபாதி னபான்றது. பயனாளி இன க் தகாண்டு  னக்கு 

னவண்டிய தபாருள்கனள உருவாக்கிக் தகாள்ளலாம். 

3) திட்ட பபாதி (standard module): மாறிலிகள், மாறிகள், 

தசயல்முனறகள் ஆகியவற்றின் தபாதியளவு அறுதியீடுகனளக் 

தகாண்டது. 

Module scope - பபாதி எல்ணல :  னி அறுதியிடு கற்னறனயக் 

தகாண்டு இந் ப் தபாதி எல்னலனயாடு ஒரு மாறிலினய 

அறுதியிடலாம். வனர எல்னலயில் ஒரு வனக. 

Monitor - a computer software lying in rom. It looks after various routine 

duties. Eg. Display graphics. கை்காைிப்பி : படிப்ப ற்குரிய 

நினனவக ்திறனுள்ள கணிப்தபாறி தமன்தபாருள். பல 

நனடமுனறச ்தசயல்கனளக் கவனிப்பது, எ-டு. 

வனரகனலகனளக் காட்டு ல். 

Moore's law - மூர் விதி : ஒரு  னிச ்சிலிகன் நறுவலில் 

ஒருங்கினணக்கப்படும் பகுதிகளின் எண்ணிக்னக 

ஒவ்னவாராண்டும் இரட்டிப்பாகும். இம்முன்னறிவிப்பு இண்டல் 

நிறுவன நிறுவனரான காரட்ன் மூர ்என்பவரால் 1960களில் 



தசய்யப்பட்டது. சிற்றளவு ஒருங்கினணப்பு முனறயில் 

இப்தபாழுது ஒருங்கினணப்பு சுற்றுகள் உருவாக்கப்பட்டன. இம் 

முன்னறிவிப்பு இன்றும் தபாருந்துவ ாக உள்ளது. 

Motorola - நமாட்டாநராலா : மின்னணுக் கருவி  ்த ாகுதி 

உற்ப ்தி தசய்யும் நிறுவனம். எ.டு. னமாட்டானராலா 6800, 6809 

m6800 நுண்முனறயாக்கி. உலக அளவில் தசய்தி ் த ாடரப்ு 

தகாள்ளச ்தசயற்னக நிலாக்கனள விடும் திட்ட ்ன யும் 

நினறனவற்றிவருவது. 

Mouse- சுட்படலி : சுண்தடலி வடிவமுள்ள ாலும் சுண்தடலி னபால் 

சுறுசுறுப்பாக இயங்குவ ாலும் இ ற்கு இப்தபயர.் னமனசயில் 

னவ ்துக் னகனய அனச ்துக் கணிப்தபாறி ் தினரயில் உள்ள 

சுட்டினய ் தினரயின் எப்பகுதிக்கு னவண்டுமானாலும் 

நகர ்் லாம். இ னால் தினரயிலுள்ள நுண் படங்கள் (icons), 

  ் ல்கள் (tabs) னபான்றவற்னற இயக்கலாம். நிகழ்நிரனலச ்

தசயற்படு ்துவதில் உயிரந்ாடியாக உள்ளது. 

Mouse events - சுட்படலி நிகை்வுகள் : சுட்தடலினயப் 

பயன்படு ்தி இவற்னற உண் டாக்கலாம். சுட்தடலி-னநாக்குள்ள 

நிகழ்வுகள் பின்வரு மாறு. 1. தட்டு (click)- இடதுபக்கச ்சுட்தடலிப் 

தபா ் ானன அழு ்  இது உண்டாகும். 2 இரட்ணடத் தட்டு 

(double click) - னமற்குறி ்  தபா ்  ானன இரு டனவ அழு ்  

இது ஏற்படும். 3) இழுப்பு வீைல் (drag drop) - சுட்தடலிப் 

தபா ் ான் கீனழவர இது உண்டாகும். 4) நமல் இழு (drag over) 

- ஒரு தபாருனள இழுக்கும்தபாழுது உண்டாகும். 5) சுட்படலி கீை் 

(mouse down)- சுட்தடலிப் தபா ் ானன அழு ்  உண்டாவது. 

6) சுட்படலி நமல் (mouse up) - சுட்தடலிப் தபா ் ானன விடு 

விக்கும் தபாழுது ஏற்படுவது. 

7) சுட்படலி நகர்வு (mouse move)- ஒரு தபாருளின்மீது 

சுட்தடலினய நகர ்்தும் தபாழுது உண்டாவது. இப் தபாழுது 

தபா ் ான்கள் அழு ் ப்பட்டிருக்கா. 

Moving - நகரத்்தல் : ஓர ்ஆவண ்தின் பல பகுதிகனள ் 

திறவுபலனகக் குறுக்கு வழிகள் அல்லது சுட்தடலினயப் 

பயன்படு ்திப் பயனாளி அனச ் ல். 

Ms-dos - எம் டிஓஎஸ் : வட்டு இயக்க அனமப்பு. அண்னமக்காலம் 

வனர  னியாள் கணிப்தபாறிகளில் ஒரு பரவலான இயக்கு 

அனமப்பாகனவ இருந் து. பல வினளயாட்டுகளுக்கு 

நினலக்களம். 



Ms front page express - எம்எஸ் முன்பக்க விணரவி : எளி ாகக் 

னகயாளக் கூடிய வனலயப் பக்கப் பதிப்பியற்றி இது னவசிவிக் 

(wysiwyg - what you seels what you get) என்னும் தநறிமுனறயில் 

னவனல தசய்கிறது. ஒரு பக்க ்தினன வடிவனமக்கும் தபாழுது, 

அது தினரயில் எப்படிக் காட்சியளிக்கிறன ா அப்படினய 

னமய்வியிலும் காட்சியளிக்கும். இ னால் நாம் னமற்தகாள்ளும் 

வடிவனமப்பு எளி ாகிறது. இ ன் நன்னமகளாவன; 

1) நுண்படங்கனள ்  ட்டிப் பாடம், ப ்திகள் ஆகிய 

இரண்னடயும் படிவனமப்பு தசய்யலாம். 

2) தபரும்பாலான எசட்ிஎம் எல் ஒட்டுகளுக்குரிய நுண் படங்கள் 

தகாண்ட கருவிப் பட்னடகள் உள்ளன. இவற்னறப் 

பயன்படு ் லாம்; ஒட்டுகனள அசச்டிக்க னவண்டியதில்னல. 

3) அணியப்படங்கனளயும் தசருகலாம். 

4) ஒரு கணிப்தபாறியிலிருந்ன ா ஒரு வனலயனமவிலுள்ள 

கணிப்தபாறிகனளக் தகாண்னடா இருப்பிலுள்ள பிற வனலயப் 

பக்கங்கனள ் திறக்கலாம். 

5) இவ்வினரவியுடன்  னியாள் த ாடக்கப் பக்க மாயாவியும் 

உள்ளது. இம் மாயாவி நம்னமப் பல னகள்விகள் னகட்கும்; 

படிப்படியாக ் த ாடக்கப்பக்க ்ன  உருவாக்க நம்னம 

அனழ ்துச ்தசல்லும். 

Msgbox - பசய்திப்பபட்டி : பயனாளிக்கு னவண்டிய பயனுள்ள 

தசய்தினய அளிப்பது. 

Msgbox function - பசய்திப்பபட்டிச ்சார்பலன் : பயன் பாட்னட 

நினறனவற்றும் தபாழுது, ஒரு தசய்தினயக் காட்டப் பயன்படும் 

சிறந்  வழி. 

Mtn - maganagar telephone 

Nigam ltd. - எம்டி என்,மகா நகர் பதாணலநபசி நிகம் நிறு 

வனம் (வணரயணற) : மும்னப, தில்லி ஆகிய இரண்டு 

இடங்களிலும் த ானல ் த ாடரப்ுப் பணிகனள வழங்குவது. 

Mtx - எம்டிஎக்ஸ் : விரும்பு பினழக்கு அடு ்  ாகப் பரவிய 

கணிப்தபாறிப் பினழ. மின்னஞ்சல் வழியாகப் பரவியது. 

நீக்கப்பட்டது (தசப் 7, 2000) பா. Love bug, millennium bug. 



Multiaddress instruction - an instruction specifying the address of more 

than one operand.- பன்ம முகவரிக் கட்டணள: ஒரு தசயலிக்கு 

னமல் உள்ள முகவரினயக் குறிப்பிடும் கட்டனள. 

Multiple length arithmetic -பன்ம நீள எை்கைிதம் : ஒவ்தவாரு 

தசயலினயயும் னசமிக்க ஒன்றிற்கு னமற்பட்ட எந்திரச ்

தசாற்கனளப் பயன்படு ்தி நினறனவற்றும் எண் கணி ம். 

னநாக்கம் அதிக  ்துல்லியம் தபறு ல். 

Multiline text area - பன்ம வழிப்பாடப் பகுதி : உட்பலன் 

பயனாளியிடமிருந்து பல வழிகளுக்குச ்தசல்லப் பயன்படும் 

கட்டுப்பாடு. 

Multiplex - பன்மப் பகுதி : பலவழிகள் மூலம்  கவல்கள் 

தசல்லு ல். குனறந்  வினரவுச ்னசமிப்புக் கருவியனமப்பிலிருந்து 

உயர ்வினரவுச ்னசமிப்புக் கருவிக்குச ்தசல்பனவ. 

Multiplicand - தபருக்கப்படும் எண் : தபருக்கலில் பயன்படும் 

காரணிகளில் ஒன்று. ஓர ்அளனவ மற்தறாரு அளவால் 

தபருக்கு ல். 

N 

Name - பபயர் : பாடப் தபட்டி யின் இயல்பு புலப் தபயனரக் 

குறிப்பிடுவது. இப்புல ்தில் பதிவு தசய்யப்படும் பாடம் 

னசமிக்கப்படும் 

Nand gate - a decision making building block in digital circuits. It 

produces an output of binary 1 when one or more of its inputs are at 

binary 0. And an output of binary 0 when all its inputs are of binary 1. 

Nand gates are generally used in itegrated circuit packages. 

இல்லது வாயில் : உம் வாயிலுக்கு எதிரானது. இயக்கச ்சுற்றில் 

முடிவு பசய்யும் கட்டு மானத்பதாகுதி. ஒன்றுக்கு நமற்பட்ட 

இதன் உட்பலன்கள் இரும 0 இல் இருக்கும் பபாழுது, 1 என்னும் 

பவளிப் பலணன உை்டாக்கும். அதன் எல்லா உட்பலன்களும் 

இரும 1 இல் இருக்கும் பபாழுது இரும 0 பவளிப்பலணன 

உை்டாக்கும். பபாதுவாக, இல்லது வாயில்கள் ஒருங்கிணை 

சுற்றுச ்சிப்பங்களில் பயன்படுபணவ 

Nanosecond, ns - நநநனா வினாடி, நநவி : ஒரு வினாடியில் 1 

ஆயிரம் மில்லியனாவ ற்குச ்சமமான கால இனடனவனள (10-9). 1 

மீட்டர ்த ானலனவக் கடக்கக் கதிரவன் ஒளிக்கு ஆகும் னநரம் 3 

னநனனா வினாடிகள். 



Napster - நநப்ஸ்டர் : னகாப்புப் பகிரவ்ுப் பணியகம். இனசக் 

னகாப்புகனளப் பயனாளிகள்  ங்களுக்குள் பகிரந்்து தகாள்ளப் 

பயன்படுவது. 

Пarrative - விளக்கவுணர : ஒரு நிகழ்நிரலின் குறிமுனறயில் 

னசரக்்கப்ப்ட்டுள்ள கூற்றுகள். குறிமுனறச ்தசயல்களின் விளக்க 

ஆவணமாக்கலாகப் பயன்படுவது. 

Nasscom - நாஸ்காம் : பணி நிறுவனங்களின் தமன்தபாருள் 

ன சியக் கழகம். இ ன் கரு ்துப்படி  ற்தபாழுது 

இனணய ்ன ப் பயன்படு ்துபவரக்ள் இந்தியாவில் 1 மில்லியன். 

இது 2003க்குள் 23 மில்லியனாக உயரும். 

Native language - இயல் பமாழி : ஒரு கணிப்தபாறி தமாழி, ஒரு 

வனகக் கணிப் தபாறிக்காக உருவாக்கப்பட்டது. கணிப்தபாறி ் 

த ாகுதியிலுள்ள தமன்தபாருள் எல்னலக்கு ஏற்றவாறு 

தமாழிமுனற சரியாக ஒருங்கினணக்கப்பட்டிருக்கும். 

Naviscope - நநவிநநாக்கி : ஒன்றில் பல னவனலகனளச ்தசய்வது. 

தவப்ப னமய் ல் தசயனல வினரவுப்படு ்துவது. ஆவணங்கனள 

வனளய ்திலிருந்து மீட்டுச ்தசப்பமாக்க னமய்விக்கு அனுப்புவது. 

Needle printer - ஊசி அசச்ியற்றி : இது ஓர ்அசச்ியற்றுங் கருவி. 

இதில் ஊசிகள்  ாளிலும் நாடாவிலும் கு ்துவ ால் உருக்கள் 

உண்டாகின்றன. 

Negation - எதிர்ணம : ஒரு  னிச ்தசயலிட ்தில் 

நினறனவற்றப்படும் தசயல். உண்டாகும் முடிவு ஒவ்தவாரு 

இலக்க நினலயிலும்  னலகீழாக இருக்கும். எ-டு பிட்னகாலம் p : 

01 010 இது r:101001 ஆக ் ன ான்றும். 

Negator - எதிர்ணமயாக்கி : ஒரு முனறனமக் கூறு. ஓர ்இரும 

உட்பலன் குறினக தகாண்டது. எதிரம்னறக்குறினகயுள்ள ஓர ்

 னி இரும தவளிப் பலனனக் தகாடுக்கும். இ ன் தபாருள் : ஒரு 

பிட்னட உட்பலனாகப் பயன்படு ் , சுழிப்பிட் தவளிப் பலனாக 

உண்டாகும். 

Nesting - கூட்டில் ணவத்தல் : ஒரு நிகழ்நிரலின் ஒரு பகுதி னய 

மற்தறாரு பகுதியில் பதியச ்தசய் ல். A என்னும் நனடமுனறச ்

தசயனல b என் னும் நனடமுனறச ்தசயனலாடு னசர ்் ால். 

இ னால் b தசயற்பாடு  ானாகனவ a னயச ்தசயற்படனவக்கும். 



Nesting loop - கூடுணட சுற்று : ஒரு நிகழ்நிரல் துணுக்கம். இதில் 

ஒரு சுற்றுக் கட்டனளகள் மற்தறாரு சுற்னறக் தகாண்டிருக்கும். 

இசச்ுற்றுகள் த ாடரந்்து தசன்று தகாண்னட இருக்கும். 

Net monitor - இணையக் கை்காைிப்பி : வனலயகப் 

பயண ்தின் தபாழுது நல்ல  கவல்கனள ்  ரும். 

Net parameters - இணையச ்சுட்டளவுகள் : இனவ நாம் தபறும் 

அல்லது அனுப்பும் மின்னனாட்ட வினரவு,  கவல் அளவு 

ஆகியனவ; இனணய வாழ்னவ வசதியுள்ள ாக்குபனவ. 

Net, the - இணையம் : உலகின் மிகப்தபரிய கணிப்தபாறி 

வனலயனமப்பு. இண்டரத்நட் என்ற தசால்லின் சுருக்கம். அகனவ 

னவறுபாடு இன்றி அனனவரும் பயன்படு ்தும் கருவியனமப்பு. 

எப்தபாருள் பற்றியும் தசய்தியளிப்பது. உலனகப் பாரக்்க உ வும் 

பலகணி. நன்னம தீனம ஆகிய இரண்னடயுங் தகாண்டது. 

Network - a series ofinter connected computer terminals providing a 

data communication service. Eg. Prestel. வணலயணமவு : வனலயம் 

ஒன்றுடன் மற்தறான்று இனணந்  கணிப்தபாறி முனனயங்கள்: 

 கவல் த ாடரப்ுப் பணினய அளிப்பது, எ-டு. பிரஸ்டல். 

Network addressing - வணலய முகவரி : வனலய ்ன  இனணக்க 

இரு பண்பி பயன்படும் தபாழுது, த ானலவிலுள்ள 

கணிப்தபாறிகள் அ ன் த ானலனபசி எண்ணால் அனடயாளங் 

கண்டறியப்படுகின்றன. ஒரு வனலய ்தின் கணுக்கனளச ்

தசல்வழிகள் மூலம் ன ாற்றுவிக்கக் கணிப்தபாறிகள் 

இனணக்கப்படுமானால், ஒவ்தவாரு கணுனவயும் அனடயாளம் 

கண்டறிய னவண்டும். இ ற்கு ஒரு  னி எண் 

தகாடுக்கப்படுகிறது. இ ற்கு இனணய மரபுசச்ீர ்opsas (internet 

protocol address) என்று தபயர.் இந்  எண் 4 பகுதிகனளக் 

தகாண்டது. ஒவ்தவான்றும் 255க்குக் கீழ் இருக்கும்; முற்றுப் 

புள்ளிகளால் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். எ-டு. 192.168.1.1, 192112.246.65, 

12345.74. 254 இந்  எண்களில் ஒவ்தவான்றும் எண்மி (octet) 

எனப்படும். நான்கு எண்மிகள் னசரந்்து 32 பிட்டுகனளக் 

தகாள்ளும். 

Network applications - வணல யப்பயன்பாடுகள் :இனவ பின் 

வருமாறு. 

1) சிக்கனல ் தீரக்்குங் கருவி 

2) வங்கியில் நிதி மாற்றம் தசய்யப்பயன்படுவது. 



3) பல ஊடகங்களாலும் இனணய ் ாலும் த ானல னபசிச ்

சாவடிகள் இனணக்கப்படும். 

4)முடிவு தசய்யும் பயன்பாடுகள் : மின்னாட்சி, சட்டம் ஒழுங்கு 

உடல் நலம் னபணல், 

5) கல்விப் பயன்பாடுகள் : இனணய அடிப்பனடக் கல்வி (web-

based education). ஒருவர ் ான் இருந்  இட ்தில் இருந்து 

தகாண்னட கற்கலாம். 

6) னகளிக்னககள் : இனச, வினளயாட்டு. 

7) வணிகப் பயன்பாடுகள் : மின்னஞ்சல், மின்வணிகம். 

Network bus - வணலயப் நபாக்குவாய் : உள்ளுரப்் பகுதி 

வனலயனமவு (lan). 

Network communication protocol - வணலயச ்பசய்தி பதாடர்பு 

மரபுசச்ீரி : கணிப் தபாறி வனலயங்களில் இரு  னி ் த ாடரப்ு 

மாதிரிகள் பயன்படுகின்றன. 1) இனணபகுதி (clipart) 2) இனண 

இனண முனறகள் (peer - to - peer systems) இவ்விரண்டில் முன்னது 

தபாதுவான மாதிரியாகும். வனலயப் பணியகங்க்ளில் இன னய 

அதிகம் பயன்படு ்துகின்றனர.் எ-டு. உலகளாவிய இனணயம் 

(www) 

Network data base - வணலயத் தகவல் தளம் : படிநினல 

அனமப்பு ்  கவல்  ள ்ன ப் னபான்றது. இதில் ஒரு பதிவுவனக 

மற்தறாரு பதிவுவனகனயாடு த ாடரப்ுனடயது. 

Network, diagram - வணலயப் படம் : ஒரு வனலய ்தின் தமா ்  

அனமப்னபக் காட்டும் படம். இதில் முக்கிய கணுக்கள் 

அவற்றிற்கினடனய உள்ள வழிகள் மு லியனவ அடங்கும். இது 

ஒரு தசய்தி ் த ாடரப்ு வனலயனமப்பு ஆகும். 

Network, future of - வணலய எதிரக்ாலம் : பின்வருவன கரு ்தில் 

தகாள்ள னவண்டியனவ. 1) மிக னநர ்்தியான ாகவும் அரிய 

அனமப்பு உனடய ாகவும் இருக்கும். 2) வினரவு அதிகமிருக்கும். 

3) வணிக நடவடிக்னககள் விரியும். பயனாளி த ாடரப்ு 

தகாள்ளலாம்; தமன்தபாருனளப் தபருக்கலாம். 4) முழு 

வனலயனமப்பும் பயனாளிக்கு ஒரு கணிப்தபாறி னபாலனவ 

ன ான்றும். 



Network interface card, nic- வணலயணமவு இணடமுக அட்ணட, 

வஇஅ :  கவல் மாற்றங்கனள ஒருங்கினணக்கும் னவனலனயச ்

தசய்யும் கருவியனமப்பு திட்ட வ.இ அக்கள்: எ ் ரந்ட் / ஆரக்்நட் 

Network programme - வணலயணமவு நிகை்சச்ி : ஒருங்கினணப்பு 

நிகழ்சச்ி: வாதனாலி, த ானலக்காட்சி. 

Network topology - வணலயணமவு இட அணமப்பு : ஒரு 

வனலயனமவிலுள்ள பல கணிப்தபாறிகனளயும் இனணக்கும் 

தசய்தி ்த ாடரப்ு வழிகளின் திட்ட அனமப்பு. 

இவ்வனலயனமவிலுள்ள ஒவ்தவாரு கணிப்தபாறியும் கணு 

எனப்படும். இவ்வனமப்பு மூவனக : 

1) நீள் னபாக்குவாய், 

2) விண்மீன், 

3) வனளயம். 

இதில் கணக்கில் தகாள்ள னவண்டியனவ : 1) கணுவனக 2) 

தசயல்திறன் 3) பயன் படு ்தும் கம்பி வனக 4) ஆகும் தசலவு, 

கலப்பின இட அனமப்புகளும் உண்டு. 

Networks, types of - வணலயணமவு வணககள் : இனவ 

மு ன்னமயாக மூவனக. 

1) உள்ளூரப்் பகுதி வனலயனமவுகள், உபவ (lan) . இனவ 

கம்பிகளால் இனணக்கப்பட்ட கணிப்தபாறி ் த ாகுதி. ஒரு 

 னிக் கட்டிட ்தினலா கட்டிட ்த ாகுதிகளினலா இருக்கலாம். 

கணிப்தபாறிகள் எண்ணிக்னக இரண்டிலிருந்து இரு நூறுகள் 

வனர இருக்கலாம். தபாதுவாக உபவ என்பது வன்தபாருள், 

தமன்தபாருள்  கவல் ஆகியவற்னறப் பகிரந்்து தகாள்வது. 

2) அகல் பகுதி வனலயனமவுகள் அபவ (wan) . இரண்டிற்கு 

னமற்பட்ட உள்ளுரப்் பகுதி வனலயனமவுகள் னசரந்் ன  அபவ 

என்பது.  னிப்பட்ட உபவக்கனள உரிய இனணப்புகள், ஒளி 

இனழ வடங்கள், தசயற்னக நிலா ஆகியனவ மூலம் 

இனணக்கலாம். 

3) தபருநகரப்் பகுதி வனலயனமவு, தபபகுவ (man): இது 

தநடுந்த ானலவில் உள்ள கணிப்தபாறிகனள இனணப்பது. 

Nexus - பிணைப்பு : ஒரு த ாகுதியிலுள்ள முனன. இதில் இனட 

இனணப்புகள் அனமயும். 



Nibble - நிபிள் : 4 பிட் அலகு அ ாவது நான்மி. பா. Bit, byte. 

Nines complement-ஒன்பதின் நிரப்பு : ஒரு பதின்ம எண்ணின் 9-

இன் நிரப்னபப் தபற, அந்  எண்ணிலுள்ள இலக்கங்கள் 

ஒவ்தவான்னறயும் 9 லிருந்து கழி ்து எழு வும். கினடக்கும் எண் 

9-இன் நிரப்பு எண்ணாகும். காட்டாக, 456 என்னும் பதின்ம 

எண்ணின் 9 

இன் நிரப்பு எண் 543 ஆகும். 

Nlb - non-linear behaviour - நீள்சார்பிலா நடத்ணத : 

Node - the control point in a network. 

கணு : வனலயனமவிலுள்ள கட்டுப்பாடு. 

Noise - a disturbance in a circuit. 

இணரசச்ல் : ஒரு மின் சுற்றிலுள்ள அனலக் கழிவு. 

Non-print character - அசச்ிடா உரு : அசச்ிடும் குறி இல்லாக் 

கட்டுபாட்டு உரு. 

Non-volatile memory - அழியா நிணனவகம் : மின் சாரம் நின்ற 

பின்னும் நீங்கா நினனவகம். 

Nor circuit -இல்லாச ்சுற்று : இலக்கச ்சுற்று. இரு ஒ ்  உட்பலன் 

குறினககளும் இல்லா தபாழுது இது தவளிப் பலன் குறினகனய 

உண்டாக்கும். 

Nor elements - இல்லாக் கூறுகள் : இரும இலக்கங்கனளாடு 

தசயலாற்றும் முனறனமக் கூறு. எ.டு. உட்பலன் 1, 0 என்றால் 

தவளிப்பலன் 0. 

Nor gate - இல்லா வாயில் : இலக்கச ்சுற்றில் உள்ள முடிவு தசய் 

கட்டுமான ் த ாகுதி. அ ன் எல்லா உட்பலன்களும் இரும நினல 

0 இல் இருக்கும் தபாழுது இரும 1 என்னும் உட்பலனன 

உண்டாக்கும். அன னபால, அ ன் ஒன்றுக்கு னமற்பட்ட 

உட்பலன்கள் இரும நினல 1 இல் இருக்கும் தபாழுது, இரும 0 

என்னும் தவளிப்பலனன உண்டாக்கும். 

Not gate -இல்ணல வாயில் : ஓர ்இலக்கச ்சுற்றில் முடிவு தசய் 

கட்டுமான ் த ாகுதி. இ ன்  னி உட்பலன் இரும நினல 0 என்று 

இருக்கும் தபாழுது, இது இரும 1 ஐ தவளிப்பலனாக 

உண்டாக்கும். இல்னல வாயில்கள், தபாது வாக, ஒருங்கினண 

சுற்றுச ்சிப்பங்களில் பயன்படுவது. 

Null - இன்ணம :  கவல் இல்லானம 



Null cycle - இன்ணமச ்சுைற்சி : புதிய  கவனலச ்னசரக்்காமல் 

முழு நிகழ்நிரனலயும் சுழல விட ஆகும் னநரம். - 

Number generator - எை் இயற்றி : ஒரு சுட்டளனவ அல்லது 

மாறிலினய உண்டாக்கும் கருவியனமப்பு. 

Number system, base - அடிஎை் எை்முணற : அடி எண் மூலம் 

னவறுபடும் எண்முனற. எ-டு அறுபதின்ம எண் 10,பதின்மம் 16, 

எண்மம் 20, இருமம் 10000. 

Numeral - number - எை். 

Numerical analysis - எை் பகுப்பு : கணி ச ்சிக்கல்கனள ் 

தீரக்்கப் பயன்படும் கணிப்புமுனற எ-டு. சமன்பாடுகளும் 

அணிகளும். 

Numerical character - எை்ணுறு : 0-9. 

Numeric constants - எை் மாறிலிகள் : இனவ எண்கனள. எ-டு 24, 3, 

15, 6. இனவ இருவனக : 

1) முழு எண் மாறிலிகள் 

2) தமய் மாறிலிகள் பா. C constants. 

Numeric data - எை் தகவல் : உருப்புலம் , எண்  கவல்கனள 

மட்டும் தகாண்டது. 

Num tv-நம் பதாணலக் காட்சி : மின் த ானலக்காட்சி. 24 மணி 

னநரமும் நனடதபறும் உலகின் மு ல் த ானலக் காட்சி. பன்மக் 

னகளிக்னக வாயில்கனளக் தகாண்டது. 30 + த ானலக்காட்சி 

அனல வரினசகனளக் தகாண்டது. 

O 

Object language - பபாருள் பமாழி : இதில் மூலதமாழி, 

த ாகுப்பியால் தமாழிதபயரக்்கப்படும். Object programme - 

பபாருள் நிகை்நிரல் : ஒரு நிகழ்நிரல் த ாகுப்பியால் எந்திர 

தமாழியாக மாற்றப்படும் தபாழுது, அ னால் உண்டாகும் எந்திர 

தமாழிக் கட்டனளகள் தபாருள் நிகழ்நிரல் எனப்படும். 

 

object-oriented data base - பபாருள் நநாக்கு தகவல் தளம் : இது 

ஒரு புதிய அனமப்பு. அண்னமக் கால ்தில் அதிக நாட்டம் 

தசலு ் ப்படுவது. ஒரு புது அணுகுமுனற தகாண்டது. இதில் 

தபாருள்கள் என்பனவ த ாகுதி ்  கவல்கள், இனங்கள் மற்றும் 



அவற்னறாடு த ாடரப்ுள்ள இயல்புகள், தசயல் முனறகள், 

பண்பியல்புகள் ஆகும். எடு ்துக்காட்டு : படம், ஒலி, வனரகனல, 

நிறம், அளவு. 

 

octal digit - எை்மத்தகவல் : எண்ம எனக் குறிமுனறயில் உள்ள 

இலக்கம். எடு ்துக்காட்டு : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 என்னும் எண்களில் 

ஒன்று. 

 

octal notation - எை்மக்குறிமானம் : 8 அடி எண்ணாகப் 

பயன்படும் எண்முனற. 

 

odd parity check - ஒற்ணறச ்சமசச்ரிபார்ப்பு : இரும இலக்க ் 

த ாகுதியால் 1, 0 ஆகியவற்றில் உள்ள சமச ்சரிபாரப்்பு. 

 

office 2000 - ஆபிஸ் (அலுவலகம்) 2000 : னமக்னராசாப்டின் 

வினளதபாருள். னமனடப் பயன்பாட்டின் இறுதி இனடய (தவப்) 

அனமப்னபக் குறிப்பது. இனணய ்ன ாடும் த ாடரப்ுள்ளது. 

 

offline operation - மணறமுக இயக்கம் : னமயச ்தசயலக ்தின் 

கட்டுப்பாட்டில் இல்லாமல் இயங்கும் தவளிப்புறக் 

கருவியனமப்பு. அசச்ியற்றி. ஒ. Online operation. 

 

offline unit - மணறமுக வழியலகு : மு ன்னமக் 

கணிப்தபாறியுடன் இனணயாது இயங்கும் கருவியனமப்பு. 

 

offset - மறுநதான்றி : ன னவப்படும் கட்டுப்பாட்டு முனனக்கும் 

முனறயாக்கு கட்டுப்பாட்டு முனறயிலுள்ள முனனக்கும் 

இனடயிலுள்ள நினலயான னவறுபாடு. 

 

omission factor - விடுபடு காரைி : தபாரு ் மான மீட்கப்படா  

ஆவண எண்ணிக்னகனயக் னகாப்பிலுள்ள தபாரு ் மான 

ஆவணங்களின் தமா ்  எண்ணிக்னகயால் வகு ்து வரும் எண். 

 

ones complement - ஒன்றின் நிரப்பு : இருமக் குறிமான ்ன ப் 



தபாறு ் வனர ஒன்றின் நிரப்னப மூல ்திலிருந்து (radix) கழிக்க 

னவண்டும். 

 

online operation - நநர்முக இயக்கம் : இது கணிப்தபாறி 

இயக்கமாகும். இதில் உட் பலன்  கவல்கள் கணிப்தபாறியில் 

னநரடியாகச ்தசலு ் ப்படுகின்றன. ஒ. Offline operation. 

 

opening a file - நகாப்ணபத் திறத்தல் : இசத்சயல் 

தமன்தபாருளால் நனடதபறுவது. இதில் அடிப்பனடயில் னகாப்பு 

இனங் காணப்படுகிறது; பயன்படு ் ப்படுகிறது. 

 

open loop - திறந்த வணளயம் : இது ஒரு கட்டுப்பாட்டுமுனற. 

இதில் திரு ் ம் புறப்புனனனவப் தபாறு ்துள்ளது. 

 

open system - திறந்தமுணற : இது ஒரு வனலயனமவு. இதில் ஒரு 

கணிப்தபாறி மற்தறாரு கணிப்தபாறியுடன் த ாடரப்ு தகாள்வது. 

 

open system inter connection, osi- திறந்தமுணற இணட இணைப்பு, 

திமுஇ : அனன ்துலக ்  ர அனமப்பு. ஒரு த ாகுதி 

மரபுசச்ீரிகனள (புனராட்னடானகால்கள்) உருவாக்கியுள்ளது. 

இதுனவ திறந்  முனற இனட இனணப்பு எனப்படும். இதில் 7 

அடுக்குகள் உள்ளன. 

1) பயன்பாட்டு அடுக்கு. 

2) அளிப்பு அடுக்கு. 

3) அமரவ்டுக்கு. 

4) னபாக்குவரவு அடுக்கு. 

5) வனலயனமவு அடுக்கு. 

6)  கவல் இனணப்பு அடுக்கு. 

7) தமய்யடுக்கு. 

இவ்வடுக்கு முனறயில் அனமந்  எவ்வனலயனமப்பும் இன  

அனமப்புள்ள னவறு எந்  வனலயனமனவாடும் த ாடரப்ு 

தகாள்ளலாம். 



 

operand - பசயலிடம் : இது, ஓர ்இனம் அல்லது நினனவக 

இடமாகும். இதில் கணி ச ்தசயல் நனடதபறும். 

 

operating ratio - இயங்குவீதம் : வன்தபாருளும் தமன்தபாருளும் 

னசரந்்  த ாகுதி அளிக்கும் பணியின் கால அளவு. இந்  னநரம் 

கினடக்கும் னநர ்தின் விழுக்காடாகக் தகாள்ளப்படுகிறது. இங்கு 

தமா ்  னநர ்திலிருந்து 2 இறக்க னநரம் கழிக்கப்படுகிறது. 

 

operating system, os - இயங்குமுணற, இமு : இது ஒரு 

கட்டுப்பாட்டுமுனற. இதில் எல்லா தமன்தபாருள் னவனலகளும் 

கட்டுப்படு ் ப்படுகின்றன. 

 

operation - பசயல் : 1) ஒரு கணிப்தபாறிக் கட்டனளயால் 

கட்டுப்படு ் ப்படும் தசயல். 2) எண்கணி ம், முனறனம மற்றும் 

னகயாளும் தசயல்கனள ்  கவல்கள் தகாண்டு தசய் ல். 

 

operation code - பசயல் குறிமுணற : தசயல்குறினம. 

கணிப்தபாறிக் கட்டனளப்பகுதி. நினறனவற்றப்பட னவண்டிய 

தசயல்கனளக் குறிப்பது. எடு ்துக்காட்டு : கூட்டு, தபருக்கு. 

 

operation cycle - இயக்கச ்சுைற்சி : நினனவகச ்சுழற்சியின் 

பகுதி. தபருக்கல், கழி ் ல் மு லிய தசயல்கள் நனடதபறுபனவ. 

 

operation register - இயக்கப் பதிவகம் : இப்பதிவக ்தில், இயக்கச ்

சுழற்சியின் தபாழுது, இயக்கக் குறினம பதிவு தசய்யப்படும். 

 

operation time - இயக்க நநரம் : ஒரு குறிப்பிட்ட தசயலுக்கு 

இயக்கச ்சுழற்சினய நினறனவற்ற ் ன னவப்படும். னநரம். 

 

operator - பசயலி : முனறனம அல்லது கணி க்குறி அல்லது உரு 

ஆகும். இது ஒரு தசயலிட ்தில் நினறனவற்றப்பட னவண்டிய 

தசயனலக் குறிக்கும். எடு ்துக்காட்டு : +, −, x, and, or. 

 

operator, comma - காற்புள்ளிச ்பசயலி : தசயலிகளில் ஒரு 

வனக. 



 

operator, kinds of - பசயலி வணககள் : இனவ பின்வருமாறு. 

1) எண்கணி ச ்தசயலிகள் : இனவ எண்முடிவுகனள ்  ருபனவ. 

எடு ்துக்காட்டு : + கூட்டல், 1 + 1. 

2) ஒப்பீட்டுச ்தசயலிகள் : இனவ தமய் அல்லது தபாய் 

முடிவுகனள ் த ரிவிப்பனவ. எடு ்துக்காட்டு : = சமம், a1 = b1. 

3) பாடச ்தசயலிகள் : இனவ முழுப் பாட ்திற்கும் பாடப் 

பகுதிகனளச ்னசரப்்பனவ. எடு ்துக்காட்டு : & (and), 

பாடசத்சயலி, ஸ்டார ்மற்றும் ஆபீஸ், ஸ்டார ்ஆபீனசக் 

தகாடுக்கும். 

4) பாரன்வச ்தசயலிகள் : கணிப்தபாறியின் நுண்ணனறகனளச ்

னசரப்்பனவ. எடு ்துக்காட்டு : அனரப்புள்ளி எல்னல a1 : c 108. 

 

optical character recognition, ocr - ஒளியுரு அறிதல், 

ஒஉஅ : னகயால் எழுதிய அல்லது அசச்ிட்ட  கவனலக் 

கணிப்தபாறிக்குள் தசலு ்தும் முனற. இ ற்கு ஒளி இருமுனன 

வாய்கள் பயன்படுகின்றன.  ாளில் மறிக்கப்படும் ஒளி 

மாறுபாட்னட இனவ அறியபனவ. 

 

optical disk - ஒளிவட்டு : ஒளிசன்சமிப்னபப் பயன்படு ்தும் வட்டு. 

 

optical mark reading and recognition - ஒளிக்குறி படித்தலும் 

அறிதலும் : இம்முனறயில் தபன்சிலால் 2 னபான்ற குறிகனளக் 

குறிக்கப் னபாதுமான கட்டங்கள் தகாண்டதும் முன்னனர 

அசச்ிடப்பட்டதுமான படிவங்கள் வடிவனமக்கப்பட்டுள்ளன. 

இவ்வனக ஆவணங்கள் ஆவணப்படிப்பி மூலம் படிக்கப்பட்டு, 

ஆவண ்திலுள்ள குறிகள் மின்துடிப்புகளாக மாற்றப் பட்டுக் 

கணிப்தபாறிக்குள் தசல்கின்றன. 

Optical mark reading and recognition, uses of - ஒலிக்குறி 

பாரத்்தலும் அறிதலும் அவற்றின் பயன்களும் : 1) 

புற ்திண்னமயுள்ள ன ரவ்ு வினட ் ாள்கள் திரு ் ல். 2) மக்கள் 

த ானக, அங்காடி அளனவ எடு ் ல். 3) பன்ம ் த ரிவுள்ள 

ஆவணங்கள் உருவாக்கல் 4) பணியாள்கள் வரும் னநரம் 

தசல்லும் னநரம் ஆகியவற்னறப் பதிவு தசய் ல், அட்டவனண 

 யாரி ் ல். 



Optical memory - ஒளி நிணனவகம் : இது கணிப்தபாறி 

நினனவகம், ஒளி நுணுக்கங்கனளப் பயன்படு ்துவது. இதில் 

இனங்காண் னலசர ்கற்னறப் பயன்படுகிறது. 

Optical reader - ஒளிப் படிப்பி : இது கணிப்தபாறி ்  கவல் பதிவு 

தசய்யும் எந்திரம், அசச்ிட்ட உருக்கனளயும், 

வரிக்குறினமகனளயும் கணிப்தபாறி உட்பலன் குறினமப் 

படிவனமப்பாக மாற்றுவது. 

Optical scanner - ஒளி அலகிடும் கருவி : அசச்ிட்ட உருக்கள் 

உருவாக்கும் ஒளிக் னகாலங்கனளப் பகு ்துப் பாரப்்பது. பின் 

இக்னகாலம் குறினகயாக மாற்றப்படுவது. இசத்சயல் 

கணிப்தபாறியால் முனறயாக்கப்படுவது. 

Optical storage - ஒளிச ்நசமிப்பு : ஒரு னமய ்  டங்களில் நுண் 

குழிகளாக இலக்க ்  கவல்கனளப் பதிவு தசய்யும் கருவி. 

Optimization - நடுமமாக்கல் : ஒரு த ாகுதி தபருமப் பயனுறு 

திறன் தபற வடிவனமக்கப்படு ல். இது நிகழ்நிரலாகவும் 

இருக்கலாம். 

Optimum code - நடுமக் குறி முணற : ஒரு குறிப்பிட்ட நினலக்குப் 

பயனுறுவ ாக அனமயும் கணிப்தபாறிக் குறினம. எ-டு 

நினறனவற்ற ் ன னவப்படும் குனறந்  காலம். 

Optimum programming - நடும நிகை் நிரலாக்கல் : சில 

தநறிமுனறகனளப் தபாறு ் வனர தபரும் பயனுறுதிறன் 

நிகழ்நிரல்கனள உருவாக்கல். எ-டு குனறந்  அடக்கச ்தசலவு, 

குனறந்  னசமிப்புப் பயன். 

Option - choice - பதரிவு : விருப்பம். 

Option button - பதரிவு பபாத்தான்கள் : இனவ எளிய ஆம், 

இல்னல என்னும் வினாக்கள் னகட்கப் பயன்படுபனவ. ஒரு 

சமய ்தில் ஒரு த ரினவனய தபற இயலும். 

Opt 
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Option explicit statement - பதரிவு பவளிப் பணடக் கூற்று . இன  

அறுதியிடும் பகுதியில் பயன்படு ்  னவண்டும். 

Oracle - ஆரகிள் : த ானலப் பாட ்திற்கு (teletext) எடு ்துக் 

காட்டு. 



Ordering - arraying a set of data into a particular pattern according to 

some rule. வரிணசயாக்கல் : விதிப்படி  கவல் த ாகுதினயக் 

குறிப்பிட்ட னகால ்தில் ஒழுங்கு தசய் ல். 

Or gate - a decision making building block in digital circuits. It produces 

an output of binary 1 when one or more of its inputs has a value of 

binary 1. It also produces an output of binary 0, when all its inputs have 

a value of binary of. These gates are generally used integrated circuit 

packages. - அல்லது வாயில் : இலக்கச ்சுற்றுகளிலுள்ள முடிவு 

தசய்கட்டுமான ்த ாகுதி. இ ன் ஒன்றுக்கு னமற்பட்ட 

உட்பலன்கள் இரும 1 என்னும் மதிப்னபக் தகாண்டிருக்கும் 

தபாழுது, இது இரும 1 என்னும் தவளிப்பலனன உண்டாக்குவது. 

அ ன் எல்லா உட்பலன்களும் இரும 0 என் னும் மதிப்னபக் 

தகாண்டிருக்கும் தபாழுது, இது இரும 0 என்னும் தவளிப்பலனன 

உண்டாக்கும். தபாதுவாக, இவ் வாயில்கள் ஒருங்கினணசுற்றுச ்

சிப்பங்களில் பயன்படுவது. 

Origin - நதாற்றம் : ஒரு னசமிப்புப் பகுதியின் த ாடக்க ்ன க் 

குறிக்கும்  னி முகவரி. 

Orom - optical read only memory - படிப்பதற்குரிய ஒளி 

நிணனவகம். 

Or operator - அல்லது பசயலி: தசயலியுடன் பயன்படும் 

தசாற்கனளக் தகாண்டுள்ள இனடய (தவப்) பக்கங்கனளப் 

பட்டியலிட இது பயன்படும். 

Other events - பிற நிகை்வுகள்: 

இனவ பின்வருமாறு. 

1) விணனயாற்று : படிவம் வினனயாற்றும் சாளரமாக 

வரும்தபாழுது உண்டாவது. 

2) விணன குணற : படிவம் வினனயாற்றாது இருக்கும் தபாழுது 

உண்டாவது. 

3) குவியம் பபறு: தபாருள் குவிய ்ன ப் தபறும்தபாழுது 

உண்டாவது. 

4) குவிய இைப்பு: னவறு ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்கு குவியம் 

மாறும்தபாழுது உண்டாவது. 

5) சுணம ஏற்று: மு ல்  டனவயாகப் படிவம் சுனமனயறும் 

தபாழுது உண்டாவது. 



6) சுணம இறக்கு : படிவம் சுனம இறக்கும் தபாழுது 

உண்டாவது. outlook express - பார்ணவ விணரவி : இது ஒரு 

நிகழ்நிரல் மின் அஞ்சனல அனுப்பப் பயன்படுவது. 

தசய்திகனளக் னகா ்து அனுப்பலாம். தபறும் தசய்திகனளப் 

பாரன்வயும் இடலாம். இ ன் பிற இயல்புகளாவன. 

1) தசய்திகளுடன் னகாப்புகனள இனணப்பது. 

2) அனுப்புவ ற்கு முன் தசய்திகள் பினழயில்லாமல் 

இருக்குமாறு தசய்கிறது. 

3) தசய்தினய ஏனனயவருக்கு அனுப்புகிறது. 

4) மின்னஞ்சல் முகவரிகனளக் தகாண்டது. 

Output - பவளிப்பலன் : கணிப்தபாறி உண்டாக்கும் 

விடுவரல். 

Output devices - பவளிப்பலன் கருவியணமப்புகள் : இனவ 

கண்காணிப்பிகளும் அசச்ியற்றிகளும் ஆகும். 

கண்காணிப்பிகள்  கவல்கனள ் தினரயில் காட்டுபனவ. 

இக்காட்டுனக த ானலக்காட்சி னபால் த ரியும். இவற்றின் 

உயர ்பகுப்பு 1280 x 1024 குறும்படங்கள். இனவ ஒற்னற நிறக் 

கண்காணிப்பி பல நிறக் கண்காணிப்பி என இருவனக. 

உட்பலனன தவளிப்பலனாக அசச்ிடுபனவ. இனவ வரி 

அசச்ியற்றிகள், த ாடர ்அசச்ியற்றிகள், எழு ்து ் ர 

அசச்ியற்றிகள், னலசர ்அசச்ியற்றிகள் என நான்கு வனக. 

Output functions - பவளிப்பலன் சார்புகள் : இனவ 

கணக்கிடப்பட்ட வினள பயன்கள். இவற்றில் ஒன்று printf(). 

இது சரம், எண், உரு ஆகியவற்னற அசச்ியற்றப் 

பயன்படுவது. இ ன் தபாதுப் படிவ அனமப்பு பின்வருமாறு. 

Printf ("format string", var 1, var 2.... Varn); ஒ. Input functions. 

Output programme - பவளிப்பலன் நிகை்நிரல் : தவளிப்பலன் 

கருவியனமப்புக்குச ்சிறப்பாக எழு ப்படும் நிகழ்நிரல். 

Output record - பவளிப்பலன் ஆவைம் : தவளிப்புறக் 

கருவியனமப்புக்கு எழு ப்படும் ஆவணம். 

Output unit - பவளிப்பலன் அலகு : நினனவக அலகில் 

னசமி ்து னவக்கப்படும் ஒ. Input unit 

Overflow - வழிந்நதாடல் : இது எண்கணி ச ்தசயலால் 

ஏற்படுவது. இதில் ஓர ்எண் இயற்றப்படும். இந்  எண் 



எந்திர ்தின் வன்தபாருள் தசால் அல்லது தமன்தபாருள் 

தசால் அளவு வரம்புகளுக்குப் தபரி ாக அனமயும். 

Overlay - நமலணமத்தல் : மு ன்னம நினனவக ்திற்கு 

நனடமுனறச ்தசயல்கனளக் தகாண்டு வரும் நுணுக்கம். 

Overprint - நமல் அசச்ிடல் : முன்னனர அசச்ிட்ட உருக்கள் மீது 

அசச்ிடல், அசத்சழு ்ன  னமம்படு ்  இது தசய்யப் படுகிறது. 

Owner - உரிணமயாளர் : பய னாளி ்  கவல்கனளக் கட்டுப் 

படு ்திப் பயன்படு ்துபவர.் 

P 

Package - a generalized programme written for a major application 

அணடப்பம் : ஒரு தபாருள் பயன்பாட்டுக்காக எழு ப் படும் 

தபாது நிகழ்நிரல். 

Packet - a collection of common punched cards : data расk. 

அணடப்பு : துனளயிட்ட தபாதுவான அட்னடகள் திரட்டு :  கவல் 

அனடப்பு. 

Packet - a short fixed block of data used for transmission. 

சிப்பம் : தசலு ்துனகக்காகப் பயன்படும் குறுகியதும் நினல ் 

 துமான  கவல் த ாகுதி. 

Pad-திை்டு :  னி எழுதியினால் ஒரு  ட்னடயான பரப்பில் 

உட்பலனன எழுதி உருவாக்கப் பயன்படும் கருவியனமப்பு. 

 கவல் உட்பலன் பாடமாக அல்லது வனரகனலயாக இருக் 

கலாம். 

Padding - தளமாக்கல் : ஓர ்ஆவண ்தின் முனனயில் சிறப் பிலா 

உருக்களின் தவற்றுப் பகுதிகனளச ்னசர ்் ல். குறிப் பிட்ட 

அளவுக்கு அன  உட் படு ் னல இசத்சயலின் னநாக்கம். 

Paddle - a cursor control device used in computer games. துடுப்பு : 

கணிப்தபாறி வினள யாட்டுகளில் பயன்படும் 

குறிப்பிக்கட்டுப்பாட்டுக் கருவி யனமப்பு. 

Page - பக்கம் : குறிப்பிட்ட அளவு நீளமுள்ள நினலயான  கவல் 

த ாகுதி அல்லது ஒரு நிகழ்நிரலின் உட்பிரிவு. னசமிப்பில் இது 

ஒரு முழுனமயாகக் கரு ப்படுகிறது. 



Page fault - பக்கக் குணற : பக்க ்ன  நினனவக ்தில் படிக்கும் 

தபாழுது ன ான்றும் குறுக்கீடு. 

Page formatting - பக்கம் படிவணமப்பு : ஒரு பக்க ்தில் ன ான்றும் 

பாட ்ன  படிவ னமக்க எசட்ிஎம்எல் ஒட்டுகள் பயன்படுபனவ. 

இன  முன் பக்க ்ன க் தகாண்டு தசய்யலாம். முன்பக்கச ்

சாளரக் கருவிப்பட்னடகள் என்பனவ அடிக்கடி உருவாகும் படிவ 

னமப்புகளுக்குரிய படங்கனளக் காட்டுபனவ. இந்நுண் 

படங்கனளப் பயன்படுவ ற்குரிய முன்படிவனமப்னபச ்page 
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தசய்யப் பாட ்ன  ஒளிர ்வாக்க னவண்டும். இதில் ஒரம், பக்கப் 

பாணி, ஒரங்கனள மாற்றல் ஆகியனவ அடங்கும். 

Page orientation - பக்கம் அனமப்பு : அகல ்ன  விட நீளம் 

ஆவண ்தில் அதிகமிருக் கும். இந்  அனமப்பு ஓவியம் 

எனப்படும். ஆனால், சில ஆவணங்களில் அகலம் நீள ் ன விட 

அதிகமிருக்கும். இந்  அனமப்பு பருமக் காட்சி எனப்படும். 

மற்தறாரு வனகப் படக் காட்சியனமப்பு. அடிக் குறிப்பும் 

 னலக்குறிப்பும் ஒவ் தவாரு பக்க ்திலும் னசரக்்கப் படும் 

Page printer - பக்கம் அசச்ியற்றி: இதில் ஒரு முழுப் பக்க ்திற் 

குரிய உருக்னகாலம் அசச்ியற்று வ ற்கு முன் அறுதியிடப்படும். 

Page reader - பக்கப் படிப்பி 

இரு உருப்படிப்பி, 

Page style dialog box - பக்கப் பாணி உனரயாடல் தபட்டி : இது 

ஓரங்களில் னவண்டிய மாற்றங்கனளச ்தசய்ய உ வும். 

Paging - பக்கமிடல் : இது மாயச ்னசமிப்பில் ஒருமுனற. 

இ னால் பக்கங்களுக்கு கருவிச ்னசமிப்பு ஒதுக்கப்படு கிறது. 

இப்பக்கங்களில்  கவல் கள் இருக்கும். 

Paint - வண்ணமிடல் : இது பயன்பரட்ு. இதில் படம் வனரந்து 

பின் அது வண்ண மிடப்படும். 

Pan -  கட்டுப்படம் : படமுனற யாக்கலில் ஒரு நுணுக்கம். 

இதில் படம் தினரயின் குறுக்னக தசல்லும். தபரிய 

பட ்திலிருந்து சில விவரங் கனளக் காட்ட இது பயன்படுவது. 



Paper feed -  ாள்விடல் அசச்ியற்றி வழியாக ் ாள் 

இழுக்கப்படும் முனற. 

Para alignment - ப ்தி வரினச suflang யாக்கம் : இது நான்கு 

வனக. 1) இடப் பக்க வரினசயாக்கம் 2) வலப்பக்க 

வரினசயாக்கம் 3) னமயப்படு ் ல் 4) தநருக்கிச ்தசய் ல். 

Parallax - இடமாறு ன ாற்றப் பினழ ஒரு பட ்ன ப் பாரக்்கும் 

தபாழுது அதில் ஏற்படும் ன ாற்ற ் திரிபு. 

Parallel access - ஒரு னபாகு அணுக்கம் :  கவல்கனளச ்

னசமிப்புக்கு உள் மாற்று லும். தவளி மாற்று லும். இதில் 

எல்லாக் கூறுகளும் ஒனர சமயம் மாற்றப்படும், னவறு தபயர ்

ஒருபடி ் ான அணுக் கம். 

Parallel computer - ஒரு னபாகு, கணிப்தபாறி : ஒரு சமயம் 

ஒன்றுக்கு னமற்பட்ட முனற னம அல்லது எண்கணி ச ்para 
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தசயனலச ்தசய்யும் கணினி. Parallel inter face - ஒரு னபாகு 

இனடமுகம் : இதில் ஒருனபாகு  கவல் மாற்றம் நனடதபறும்; 

இம்மாற்றம் தவளிப்புற அலகு களுக்கும் முனறயாக்கிக்கும் 

இனடனய நனடதபறும். 

Parallel operation - ஒரு னபாகு தசயல் : ஒனர சமயம் பல 

மாதிரியான தசயல்கள் நனட தபறு ல். 

Parallel processing - ஒரு னபாகுமுனறயாக்கல் : ஒரு 

கணிப்தபாறியில் ஒனர சமயம் இரு நிகழ்நிரல்கள் ஓடு ல். 

Parameter - a variable whose value is set in the main programme 

and passed along to a sub routine. சுட்டளவு : இது ஒரு மாறி. 

இ ன் மதிப்பு மு ன்னம நிகழ்நிரல் அனமக்கப்பட்டுப் பின் 

துனண நனடமுனறக்குச ்தசல்லும். 

Parity check - சமச ்சரி பாரப்்பு 

இது ஒரு பினழயறியும் நுணுக்கம். தசலு ்தியபின் 

கணிப்தபாறிச ்தசாற்களின் துல்லிய ்ன ச ்சரிபாரக்்கப் 

பயன்படுவது. 

Parity check bit - சமசச்ரி பாரப்்புப் பிட் : கணிப்தபாறி யில் 

 கவல்கனள அளவிடும் தபாழுதும் பதியும் தபாழுதும் 



ஒரு  கவனல ஓர ்அலகி லிருந்து மற்தறாரு அலகுக்குச ்

தசலு ்தும் தபாழுதும் பினழ கள் ஏற்படும். ஓர ்எண்ணுரு 

விற்குரிய குறி முனறயில் ஏற் படும் ஒரு  னிப் 

பினழனயக் கூடக் கண்டறியலாம். இ ற்குக் 

குறிமுனறயில் கூடு  லான ஒரு பிட்னடச ்னசரக்்க 

னவண்டும். இதுனவ இன ச ்சரிபாரக்்கும் பிட் (இருமி). 

Parity error - சமப்பினழ சரிபாரப்்பினால் கண்டறியப் படும் 

 வறான சம ்தினால் ஏற்படும் பினழ. 

Partition - பிரி ் ல் : கணிப்தபாறி நினனவக ்தின் 

ஒதுக்கிய பகுதி. ஒரு  னி 

கணிப்தபாறி நிகழ்நிரனலச ்

தசயற்படு ் ப் பயன்படுவது. Pascal - பாஸ்கல் : ஓர ்உயர ்

நினலக் கணிப்தபாறி தமாழி. 

கட்டனமப்பு நிகழ்நிரனல உரு வாக்கப் பயன்படுவது. 

இன ப் புனனந் வர ்ரிக்காலஸ் ஒர ்். ஆனால் 17 ஆம் 

நூற்றாண்டின் பிதரஞ்சுக் கணி  அறிஞரும் 

தமய்யறிவாளருமான பிளய்சி பாஸ்கல் தபயரால் 

அனமந் து. 

பா. Structural programming. Password - கடவுசத்சால்: 

தசலு ்துதசால் குறிஉருக் களின் த ாகுதி, தபாருள் 

இருக்க ் ன னவ இல்னல. கணிப்தபாறினய அனுக 

இன ப் பயன்படு ்  னவண்டும். 

Password control - கடவுச ்patch 

தசால் கட்டுப்பாடு : தமன் தபாருள்களுக்குள் தசல்லு 

வ ற்குரிய அனுமதிதபறச ்தசலு ்து தசால் ஒரு 

பாடப்தபட்டியில் தகாடுக்கப்பட்டிருக்கும். நாம் அடிக்கும் 

ஒவ் தவாரு எழு ்திற்கும் அந்  எழு ்திற்குப் பதிலாக ஒரு 

விண்மீன் குறிப்பு வரும். நாம் தகாடுக்கும் கடவுசத்சால் 

பிறருக்கு ் த ரியக்கூடாது என்ப ற்னக இந்  ஏற்பாடு. 

Patch - ஒட்டுக்குறி : ஒரு குறி முனறயின் பகுதி, ஒரு நிகழ் 

நிரனல ் திரு ் ப் பயன்படுவது. 

Path - வழி : ஒரு கணிப்தபாறி நிகழ்நிரல் கட்டனளகளின் 

முனறனம வரினச, pattern recognition - னகாலமறி ல் : 



வடிவம், குறினக, வரி னச முதியனவகனளக் கணிப் 

தபாறி மூலம் இனங்காண லும் அறி லும். - 

Paulina - பாலினா :  ற்காலச ்கணிப்தபாறி மாயங்கனளப் 

பற்றி நூல் எழுதியவர.் இதில் இவர ்கணிப்தபாறியின் 

வியப் புகனளயும் னவ னனகனளயும் குறிக்கின்றார.் 

Peak load - உசச்ிச ்சுனம : ஒரு வனலயனமவுக்கு ் 

திட்டமிடப் படும் தபருமச ்தசய்திப் னபாக்குவர ்து. 

Peak volume - உசச்ி பருமன் :  ன் னவனல னநர ்தில் ஒரு 

வனலயனமவு ஒனர சமயம் 
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னகயாளும் அனழப்புகளின் எண்ணிக்னக. 

Pen - தூவல் : னகயால் எழுதிய உட்பலனன இயக்கும் 

கருவி யனமப்பு 

Performance - தசயல்திறன்: ஒரு கணிப்தபாறி ் த ாகுதி 

யின் திறனளவு. னவறுபட்ட தசயல்திற முனறகள் உள்ளன. 

இ ்திறன் மிப் (mip) எனப்படும். ஒரு வினாடிக்கு இ ் னன 

மில் லியன் கட்டனளகள் என்பன  இது குறிக்கும். 

Peripheral devices - தவளிப் புறக் கருவியனமப்புகள் இனவ 

உட்பலன் அலகு, தவளிப்பலன் அலகு. இரண் டாம் 

நினலச ்னசமிப்புக்குரிய கருவியனமப்புகள் (வட்டு, நாடா) 

ஆகியனவ ஆகும். 

Personal computer -  னியாள் கணிப்தபாறி :  னிநபர ் ன் 

வீட்டில் பயன்படு ்துவது. இக்கணிப்தபாறி வளரச்ச்ி 

இந்தியாவில் 25% அளனவ உள்ளது. 

Personal identification code, 

Pic -  னி அனடயாளக் குறி. முனற,  அகு : இது ஆறு 

உருக்களின் நீள ்தில் உள்ள சிறப்தபண். காந்  நாடாவில் 

தபாருந்தி இருக்கும். இந்நாடா பிளாஸ்டிக் அட்னடயில் 



பதிந்திருக்கும். பயனாளினய இனங்காணப் 

பயன்படுவது. 

Pertinency factor - தபாரு ்து phy 
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திறன் காரணி : மீட்கப்பட்ட உரிய ஆவணங்களின் 

தமா ்  எண்ணிக்னகனய அவ்வாறு இல்லா  தமா ்  

ஆவணங் களால் வகு ்து வரும் எண். இது ஒரு வீ ம். 

Physical file - தமய்க்னகாப்பு: ஓர ்இயங்கு த ாகுதியில் 

உள்ள சிறப்பு தமய்சன்சமிப்பு ஊடகம். இதில் 

அடங்கியுள்ள னகாப்னப தமய்க் னகாப்பு. 

Picture - படம்: உருக்காட்சி யில் த ரியும்  கவல் 

த ாகுப்பு 

Picture description instruc tions, pdi - படவிளக்கக் கட்டனள, 

பவிக : கூடு ல் கூறுகளினால் உண்டாகும் பட ்ன  

விளக்கப் பயன்படும் ஒரு வனகக் குறி முனற. வரிகள், 

னகாடுகள், வில்கள் மு லியனவ கூறுகள் ஆகும். 

Picture element - படக்கூறு : வனரகனலக் காட்சியில் பட ் 

தின் சிறிய கூறு. 

Picture frequency - பட நிகழ்தவண் த ானலக் காட்சிப் 

பட ்ன  உருவாக்கும் வரி எண்ணிக்னகயின் முழு ் 

த ாகுதி. அலகு தஹரட்்ஸ் (ஒரு வினாடிக்கு இ ் னன 

சுற்றுகள்) - 

Pie chart - வட்ட விளக்கப்படம் : வட்ட வட்டமாக ்  க 

வல்கனள ் த ரிவிக்கும் படம். 

Pin - ஊசி : நறுவலில் உள்ள சிறுகால்கள். அசச்ிட்ட சுற்று 

பலனகயில் உள்ள இனண துனளகளுக்கு ஒ ் வாறு 

இருக்கும். 

Pin board - ஊசிப்பலனக : தசருகு வடிவப் பலனக. இங்கு 

ஊசிவடிவிலுள்ள நாணற்ற தசருகிகளால் இனட 

இனணப்புகள் அனமயும். 



Pin feed - ஊசி வழி ஊட்டல் : ஓர ்அசச்ியற்றியின் ஊசிப் 

தபாறிநுட்பம். இது அசச்ிட னவண்டிய  ானளச ்தசலு  ்

தும். 

Pipelining - த ாடரத்சலு ்துனக : முன்னுள்ள கட்டனள 

முழுனமயாக நினறனவறுவ  ற்கு முன் ஒரு கணிப் 

தபாறிக் கட்டனளனய ் த ாடங்கும். 

Pixel-picture element - குறும்படம் : படக்கூறு. பா. Icon. 

Planet | q 56 - l (பிளாதனட் 

ஐகுயு 56 (னகாள் நுண்ணறிவு) : கல்க ் ாவில் 

அனமந்துள்ள தும் சிறப்பு வாய்ந் துமான பன்ம ஊடக 

வினளயாட்டு ் திடல். சிறந்  த ாடக்கநினலக் கல்வி 

அளிப்ப ற்காக உரிய தமன்தபாருள் உருவாக்கப் 

பட்டுள்ளது. 12 வயதுள்ள மாணவ மாணவிகள் பயன் 

தபறுவர.் (1999). 

Plato - பினளட்னடா : கணிப் தபாறி வழியனமந்  

கல்விமுனற. 1000க்கு னமற்பட்ட முனனயங் கனளக் 

தகாண்டது. முழுக்க முழுக்கக் கல்வி னநாக்குள்ளது. ple 
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Pledm, phase state low electron drive memory - பிளடம், 

கட்டநினல  ாழ் மின்னணு இயக்க நினனவகம் : இது 

மிகச ்சிறிய படிகப் தபருக்கி. ஆற்றல்வாய்ந்  

நினனவகம். ஜப்பான் கிசச்ாசி நிறுவன ்தின் உற்ப ்திப் 

தபாருள் - pl i m - programming language for micro processors. 

பிஎல்/எம் : நுண்முனறயாக்கி களுக்குரிய நிகழ்நிரல் 

தமாழி. Pl. I 1 - programming language 1, developed in the 

mid 60's. It combines features useful for both scientific and data 

processing applications. பிஎல்/ : நிகழ்நிரல் தமாழி 1 நடு 

1960களில் உருவானது. அறிவியல் மற்றும்  கவல் 

முனறயாக்கு பயன்பாடுகளுக்கு உ வுவது. Plotter - a 

device for producing hard copy of graphic images by 

controlling pens. வனரவி : கட்டுப்பாட்டு எழுதி கள் மூலம் 



வனரகனலப் படங் களின் வன்படினய உண்டாக் கும் 

கருவியனமப்பு. Plug - தசருகி : தநகிழ்வுள்ள நாண் 

தகாண்ட கருவியனமப்பு. ஒவ்தவாரு முனனயிலும் ஒன் 

றுக்கு னமற்பட்ட ஊசிகள் இருக் கும். ஒரு திரு ்தியின் 

கூடுகனள இனணக்கப் பயன்படுவது. 

B.12, 

Pocket - அடுக்கி : பிரிப்பி த ாடரப்ாகப் பயன்படுவது. 

Pointer - குறிகாட்டி : தினன வக ்தில் குறிப்பிட்ட இட ்தி 

லுள்ள  கவனல இடங் காணப்பயன்படும் முகவரி. Port: 

வாயில் : தவளிப்புறப் பகுதிகனளயும் கணிப்தபாறி 

கனளயும் இனணக்கும் உட் பலன் / தவளிப்பலன். Post - 

னமம்படு ்து :  கவ லுள்ள ஆவண ்ன  உயர ்்து  ல். 

Primary key - gpg, sit aou, ¿ g pal : lt.relational data base print 

and web - 2133, th இனடயமும் : அசச்ு வினரவு, அசச்ு 

எழு ்துவனக, உருவ ்  ன்னம, பாரக்்குமிட ்தின் அளவு 

ஆகியவற்னறப் தபாறு ் வனர இனடய ்ன  

விட அசச்ு னமலானது. 

இனடயம் வனரகனலனயக் குனற ்துச ்சிறி ாக்கல், 

பாட ் ன ச ்சுருக்கல், குனறந்  வனக வனகயான 

எழு ்துகள், வனர யனறயுள்ள திட்டவனரகள். இனவ 

இனடய ்ன  வருங் கால ்தில் வளப்படு ்தும். Printed 

circuit - 9ļ#3, #5 byl : ஒரு பலனகயின் னமற்பரப்பில் 

மின்சுற்றுப் பட ்ன க் கணிக் கும் விளக்கங்கனள 

உண்டாக் கும் நுணுக்கம். Printer - அசச்ியற்றி : 

தவளிப் print 
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பலன் கருவிக்கு வன்தபாரு னள உண்டாக்கும் கருவி 

யனமப்பு. Printer, kinds of - அசச்ியற்றி வனககள் : இனவ 

பின்வருமாறு 

1) வரி அசச்ியற்றி ஒரு சமயம் முழு வரினய அசச்ியற்றும். 

அசச்ியற்றும் வினரவு 1 நிமிக்கு 150 - 2000 வரிகள், 15 

அங்குல வரியில் 96 - 160 உருக்கள் இருக்கும். ஒரு 

தசங்கு ்து அங்குல ்திற்கு 6-8 வரிகள் அசச்ாகும். இ ன் 

வனக : 1) உருனள அசச்ியற்றி ! இதில் உருனள இருக்கும் 

இ ன் னமற்பரப்பில் அசச்ிடப்பட னவண்டிய உருக் கள் 



பதியும். 2 த ாடர ்அசச்ி யற்றிகள் . இதில் ஓர ்எஃகுப் 

பட்னட உண்டு. இதில் உரு ் த ாகுதிகள் பதிக்கப்படும் 2) 

த ாடர ்அசச்ியற்றி ! இது ஒரு சமயம் ஒர ்உருனவனய 

அசச்ியற்றும். இவ்வுருக்கள்  ட்டு அசத்சழு ்துகனளப் 

னபான்றனவ. ஒரு வினாடிக்கு 30-300 உருக்கள் அசச்ாகும் 

யாவரும் நன்கறிந் து த ாடர ்அசச்ியற்றி. புள்ளி அணி 

அசச்ியற்றி ! இதில் அசச்ிடப் படனவண்டிய உருக்கள் 

னநர ்் தியான புள்ளிகளாக இருக்கும். அசச்ு ் னல, 

ஊசிகள் வரினச னயக் தகண்டிருக்கும். இடம் வலமாக 

வலம் இடமாகவும் அசச்ிடும். அசச்ு வினரவு ஒரு 

வினாடிக்கு 300 உருக்கள். 3) னலசர ்அசச்ியற்றி ! இதில் 

ஒளிக் கட ்தும் உருனளயில் அசச்ிடப்பட னவண்டிய உரு 

னவ னலசர ்ஒளிக்கற்னறக் கட்டுப்படு ்தும். உருனள ஒரு 

னம உருனளனய தவளிப் படு ்திய பகுதிகனளக் கவரும். 

இந்  உரு  ாளுக்குச ்தசல்லும். உருனளனயாடு  ாள் 

த ாடர ்புள்ளது. குனறந்  வினரவு னலசர ்அசச்ியற்றிகள் 

ஒரு நிமிக்கு 4-16 பக்கங்கள் அசச்ி யற்றும். இது இன்று 

அனன வரும் பயன்படு ்துவது. மிக வினரவு னலசர ்

அசச்ியற்றி ஒரு நிமிக்கு 10,000 வரிகள் அசச்ி யற்றும் 

உருக்கள் மிக னநர ்்தி யாக இருக்கும். 4) எழு ்து ் ர 

அசச்ியற்றி இதில் உருக்கள் கூரியதும் த ாடரந்்  துமான 

வரிகளால் குறிக்கப் படும். ஆகனவ, தவளிப்பலன் 

நன்றாக இருக்கும் எடு, னம, பீசச்ு அசச்ியற்றி. 

Print format - அசச்ியற்றும் படிவனமப்பு : ஓர ்அசச்ியற்றி 

யில்  கவல்கனள அசச்ியற்று  னல விளக்கும் அனமப்பு. 

Printing - அசச்ிடல் பயனாளிக்கு தவளிப் பலனன 

அளிப்பது. இப்பலன் பதிப்பு இயற்றியிலிருந்து வரும் பாட 

மாக இருக்கும், ஒரு நிகழ்நிரல் நினலயாக இருக்கலாம். 

 கவல் அறிக்னகயாக இருக்கலாம். விஷாவல் னபசிக் 

அசச்ிடனல நன்கு னகயாளுகின்றது. 

Printout - a hard copy produced by a printer: eg. Printed page. 

அசச்ுப்பாடு : அசச்ியற்றி உண்டாக்கும் வன்படி எ-டு 

அசச்ிட்ட பக்கம். 

Problem - சிக்கல் : தீரவ்ு காண னவண்டிய ஒன்று. 

Procedure - பசய்முணற : ஒரு சிக்கனல ் தீரப்்ப ற்குரிய 

படிநினல வரினச. 



Process - பசயல்முணற : கணிப்தபாறி மூலம்  கவனலக் 

னகயாளல். 

Processor-பசயல்முணறயாக்கி :  கவல்கனள 

முனறயாக்கும் கருவியனமப்பு. இது னமய 

முனறயாக்கினயயும் குறிக்கும். 

Product - பபருக்கற்பலன் : இரு காரணிகனளப் தபருக்கி 

வரும் பலன் : தபருக்கி, தபருக்கப்படும் எண். 4 x 8. 

Programme - an algorithm expressed in a programming 

language.'நிகழ்நிரல் : நிகை்நிரலாக்கும் பமாழியில் 

பதரிவிக்கப்படும் விதிமுணற. 

Programme editor - a computer routine used in timesharing 

systems.நிகழ்நிரல் பதிப்பு இயற்றி : நநரப் பகிர்வுத் 

பதாகுதிகளில் பயன்படும் கைிப்பபாறி நணடமுணறச ்

பசயல். 

Programmable read only. Memory, prom - படிப்பதற்குரிய 

நிகை்நிரலாக்கும் நிணனவகம், பஉநிதி : 

படிப்ப ற்குரிய நினனவக ்ன ப் னபான்றது. பயனாளி 

 ான் இன  திகழ்நிரல் தசய்ய னவண்டும். 

Programmer - நிகை்நிரலர் : நிகழ்நிரனலக் 

கணிப்தபாறிக்கு உருவாக்குபவர.் 

Programming language - நிகை் நிரலாக்கும் பமாழி : ஒரு 

கணிப்தபாறிக்கு நிகழ்நிரலர ்ஒரு நிகழ்நிரனல எழு ப் 

பயன்படு ்தும் தமாழி. 

Project - திட்டம் : இது விஷுவல் னபசிக் திட்டம் ஆகும். இது 

ஓர ்அனமப்புப் தபட்டி ஒரு பயன்பாட்டுக்கு னவண்டிய 

னவறுபட்ட எல்லாப் பகுதிகனளயும் தகாண்டிருக்கும். 

திட்டப் படிவங்கள். குறினமக் னகாப்புகள், மூலக் 

னகாப்புகள், சிறப்புக் கட்டுப்பாடுகள், ஆவணக் 

னகாப்புகள் ஆகியனவ திட்ட ்தில் உண்டு. 

Project content - திட்டப் பபாருள் : ஒவ்தவாரு சமயமும் 

திட்ட னசமிக்கப்படும். விஷுவல் னபசிக், திட்டக் னகாப்னப 

னமம்படு ்தும். திட்டக் னகாப்பிலுள்ளனவ பின்வருமாறு : 

திட்ட எக்ஸ்புனளாரர,் சாளர ்தில் காணப் படும் னகாப்புப் 

பட்டியல், கட்டுப்பாட்டுக் குறிப்பு உ விகள். னமலும், 



இ ்திட்ட ்ன ாடு னவறுபட்ட வனகக் னகாப்புகனளயும் 

னசரக்்கலாம். 

Project explorer window - திட்ட எக்புநளாரர் விை்நடா 

(திட்ட ஆராய்விச ்சாளரம்) : ஒரு திட்ட ்திலுள்ள 

னகாப்புகனள இனங்கான, திட்ட எக்ஸ்புனளாளர ்விண்னடா 

பயன்படுகிறது. திட்டங்கனளயும் அ ன் 

உள்ளடக்கங்கனளயும் பட்டியலிட மரனநாக்னக இது 

பயன்படு ்துகிறது. எக்ஸ்புனளாரரில் படி நினல வரினச 

உசச்ியில், திட்டங்கள் இருக்கும். எக்ஸ்புனளாரரின் 

 னலப்புப்பட்னட, தசால் திட்ட ்ன யும் தசயலுறு 

திட்ட ்தின் தபயனரயும் தகாண்டிருக்கும். 

Properties - பை்புகள் : விஷுவல் னபசிக்கிலுள்ள 

தபாருள்கனள, அவற்றின் பண்புகளும் முனறகளும் 

நிகழ்சச்ிகளும் கட்டுப்படு ்துகின்றன. ஒவ்தவாரு  னி ்  

தபாருளும்  னக்தகன்று ஒரு சில பண்புகனளக் 

தகாண்டனவ. 

தபாதுவான பண்புகள் பின்வருமாறு : 1) இடம், 2) உசச்ி, 3) 

உயரம், 4) அகலம், 5) தபயர,் 6) பாரக்்கக் கூடியது, 7) 

இயலக் கூடியது. 

 விர, ஒவ்தவாரு கட்டுப்பாட்டிற்கும் ஒரு பண்பு உண்டு. 

அ ன் வழக்காற்னற ஒட்டி, அது  வறுபண்பு எனப்படும் 

எ-டு பாடப்தபட்டி பாடப் பண்னபயும், குறியம் 

 னலப்புப்பண்னபயும் தகாண்டிருக்கும். 

Properties window - பை்புச ்சாளரம் :ன ரந்்த டுக்கப்பட்ட 

நடப்புப் தபாருளுக்குரிய பண்புகனள இது மாற்றுவது. 

சிறப்புள்ள தபாருள் வழக்கமாகப் படிவம் அல்லது 

கட்டுப்பாடு. ஒரு தபாருளின் பல பண்புகள், 

தநடுங்கணக்கு வரினச அல்லது வனக வரினசயில் 

னநாக்கப்படும். எ-டு ஒரு படிவ ்தில் மு ல் பாடப் தபட்டிக் 

கட்டுப்பாட்னடப் பயன்படு ்தும் தபாழுது, அ ன் தபயரப்் 

பண்பு,  வறினால் பாடம் 1 என அனமக்கப்படும். 

Protection - பாதுகாப்பு : தமன்தபாருள் 

அலகுகளுக்கினடனய குறுக்கீட்னட ்  விரக்்கும் 

நுணுக்கங்கள். 

Protocol - மரபுசச்ீரி : இது ஒரு மரபு ் த ாகுதி. இரு 

த ாகுதிகளுக்கினடனய  கவல் பரிமாற்ற ்ன க் 



கட்டுப்படு ்துவது. னமயச ்தசயலகமும் அசச்ியற்றியும் 

இம்மரபு மூலனம னபச இயலும். 

Pseudo code - பபாய்க் குறிணம 

Pseudo operation - நபாலி ணகச ்பசயல் : வன்தபாருனளப் 

பயன்படு ்திச ்தசய்யா  தசயல். 

Punch card - துணளயிட்ட அட்ணட : திட்டமான 

வினா ் ாள் அட்னட,  கவல் னசமிக்கப்பயன்படுவது. 

Push down list - கீழிறக்கு பட்டியல் : இது ஒரு பட்டியல் 

அனமப்பு. இதில் புதி ாகச ்னசரக்்கப்பட்ட  கவல் இனம் 

பட்டியலில் மு லாவ ாக வரும். மு லாவ ாக உள்ளன  

மீட்கப்படும். ஏனனயனவ பின்  ள்ளப்படும். பா. Last in first 

out. 

Push up list - நமல் ஏற்றும் பட்டியல் : இது ஒரு பட்டியல் 

அனமப்பு. இதில் னசமிக்கப்பட்ட கனடசி ்  கவல் இனம் 

பட்டியல் கனடசியில் இருக்கும். ஏனனயனவ அப்படினய 

இருக்கும். பா. First in first out. 

Q 

Quad - நாற்கூறு : நான்கு பகுதிகனளக் தகாண்டது. 

Quad capacity - நாற்கூறுத் திறன் : தநகிழ்வட்டின் இரட்னட 

அடர ்்தி. 

Quantity - அளவு : கணிப்தபாறியில் னநரக்்குறி அல்லது 

எதிரக்்குறி தமய்தயண். 

Quantizer அளவாக்கி : ஒப்பு னம அளனவ இலக்க அளவாக 

மாற்றுங் கருவியனமப்பு. 

Quasi instruction - an item of data present in a programme in instructive 

format only. 

நபாலிக் கட்டணள : கட்டனளப் படிவனமப்பில் ஒரு 

நிகழ்நிரலிலுள்ள  கவல் இனம். 

Query - வினா : தகாக்கி, குறிப்பிட்ட தசய்திக்குரிய 

னவண்டுனகாள்.  கவல் மீட்பில் பயன்படுவது. இது பயனாளி 

அனமக்கும் கூற்று.  கவனல ் ன ரந்்த டு ்து அன  

அட்டவனணயில் னகயாள உ வுவது. 



Query language - வினா பமாழி : பயனாளியின் நட்புறவுள்ள 

கட்டனள ் த ாகுதி. ஒரு  கவல்  ள ்திலிருந்து  கவனலப் தபற 

உ வுவது. 

Query programme - வினா நிகை்நிரல் : இது ஒரு கணிப்தபாறி 

நிகழ்நிரல். இது பயனாளினய ்  கவனல மீட்க அனுமதிப்பது. 

Queue - நநர்வரிணச : பணிக்காகவுள்ள  கவல் இன வரினச. எ-

டு னமயச ்தசயலக முனறயாக்க னவண்டிய  கவல். 

Queuing theory - நநர்வரிணசக் பகாள்ணக : இது ஒரு நிகழ் கவுக் 

தகாள்னக, பணிமுனனகளில்  ாம ங்கனள ஆராயப் 

பயன்படுவது. 

Quicktran - குயிக்ட்ரான் : பாரட்்டானின் உட்பிரிவு தமாழி. பன்ம 

அணுக்க ் த ாகுதியில் பயன்படுவது. 

Quit - பவளிநயறு : ஒரு நிகழ்நிரலின் னவனல. 

நனடமுனறயிலுள்ள தசயனல முடிக்கப் பயனாளிக்கு உ வுவது. 

R 

Radio button - வாபனாலிப் பபாத்தான் : இது உனரயாடல் 

தபட்டியில் உள்ளது. இப்தபட்டியில் 3 தபா ் ான்கள் இருக்கும். 

இப்தபா ் ான்கள் பன்ம ் த ரிவுகனளக் 

காட்டப்பயன்படுபனவ. த ரிவுக்கு இடப்பக்கமுள்ள சிறிய 

தவண்வட்ட ்ன  இயக்கி, ஒரு த ரினவ ் ன ரந்்த டுக்கலாம். 

வட்ட ்தின் னமய ்தில் ன ான்றும் கறுப்புப் புள்ளி, ஒரு த ரிவு 

ன ரந்்த டுக்கப்பட்டன க் காண்பிக்கும். 

உருவாக்கல் : இன  உருவாக்க இயல்பு type க்கு radio என்னும் 

மதிப்னபக் தகாடுக்க னவண்டும். Value என்னும் மதிப்பு இயல்பு, 

மாறியில் னசமிக்கப்பட்ட மதிப்னபக் குறிப்பிடப் பயன்படும். ஒரு 

த ரினவ ் ன ரந்்த டுக்கும் தபாழுது, இது தசய்யப்படும் 

த ரிவுகளில் ஒன்னற ்  வறு ல் த ரிவாக checked என்னும் 

இயல்பு பயன்படு ் ப்படனவண்டும். - 

Radix - மூலம் : னவர.் எண் முனறயின் அடி எண். இரும முனற 

மூலம் 2. பதின்ம முனற மூலம் 10, எண்ம முனற 8. 

Radix complement - மூல நிரப்பு : ஓர ்எண்ணின் மூல நிரப்னபப் 

பின்வருமாறு கணக்கிடலாம். அந்  எண்ணின் மூல ்திலிருந்து 

ஓர ்எண்னணக் குனறவாகக் கழி. கினடக்கும் முடினவாடு 1ஐக் 

கூட்டுக. எ-டு பதின்ம எண் 171 இன் மூல நிரப்பு : 999 - 171 + 1 = 

829. 



Radix notation - மூலக் குறிமானம் : இது ஓர ்இன உறுப்பு 

நினலயான மூலக் குறிமான ்ன யும், கலப்பு அடி எண் மூலக் 

குறிமான ்ன யும்  ழுவுவது. 

Random access - வரம்பில் அணுக்கம் : ஒரு னசமிப்பு இட ்தில் 

 கவனலப் தபறும் முனற. இங்கு ்  கவனல வரினச முனறயில் 

ன டும் தபாழுது, அணுக்கம் வரம்புக்கு 

உட்படு ் ப்படுவதில்னல. 

Random access disk file - வரம்பில் அணுக்க வட்டுக் நகாப்பு : ஒரு 

 ட ்திற்கு ஒரு  னலயுள்ள வட்னடக் தகாண்டுள்ள னகாப்பு. 

இங்கு ஆவணங்கள் அடு ் டு ்துச ்னசமிக்கப்பட 

னவண்டியன னவ இல்னல. Random access memory, ram - 

அணுக்க நிணனவகம், வஅநி : இது ஓர ்அனரக் கட ்திக் 

கருவியனமப்பு. ஒன்றுக்கு னமற்பட்ட ஒருங்கினண சுற்றுகனளக் 

தகாண்டது. கணிப்தபாறி ் த ாகுதியில்  ற்காலிகமாக ் 

 கவனலச ்னசமி ்து னவக்கப் பயன்படுவது. எல்லா 

நுண்முனறயாக்கிகளும் இந்நினனவக ்ன ப் பயன்படு ்தி ் 

 கவல்கனளயும் நிகழ்நிரல்கனளயும் னசமி ்து னவக்கின்றன. 

 கவல் னபட் அலகில் னசமி ்து னவக்கப்படுகிறது. ஒரு னபட் = 8 

பிட் தசாற்கள். இந்நினனவக ்தின் ன க்கு திறன் னபட்டுகளில் 

அளக்கப்படும். எ.டு. 48k இதில் னசமி ்   கவல்கனள 

னவண்டியவாறு பயன்படு ் லாம். மின்னாற்றல் இருக்கும் 

வனரயில் ான் இதில்  கவல் இருக்கும். இன  ்  விரக்்க ் 

 கவனலச ்னசமிக்க னவண்டும்; னசமிக்கப்படும். இது 

உடனுக்குடனும் னநராகவும் னமயச ்தசயலக ்ன  அனடயும். ஒ. 

Read only memory. 

Random access programming - வரம்பில் அணுக்க நிகை் 

நிரலாக்கம் : நிகழ்நிரலில் னசமிப்பு நினலக்குரிய 

அணுக்க ்திற்கான னநர ்ன க் கரு ா து நனடதபறுவது. 

Random access storage - வரம்பில் அணுக்கச ்நசமிப்பு : 

இனங்காண னவண்டிய இட ்திற்கு நினலயான அணுக்க 

னநர ்ன  அளிக்கும் னசமிப்பு. 

Range - வீசச்ு : ஒரு னவனல ்  ாளில் இது த ாடர ்நுண்ணனற ் 

த ாகுதினயக் தகாண்டது. வீசச்ு முகவரியினால் இது 

குறிப்பிடப்படுவது. Iசச்ில் மு ல் நுண்ணனறயின் முகவரி வீசச்ு 

முகவரியாகும். இன  அனரப்புள்ளி த ாடரும்; இ ற்குப்பின் 

வீசச்ிலுள்ள இறுதி நுண்ணனறயின் முகவரி த ாடரும். எ.டு. 

நுண்ணனறகள் g1, g2, g3, g4, g5. இவற்னறச ்சுருக்கமாக g1:g5 



எனலாம். துண்ணனறகள் a1, b1, c1, d1, e1, f1. இவற்னற a1:f1 

எனலாம். நுண்ணனறகள் a4, a5, a6, b4, b5, b6. இவற்னற a4:b6 

எனலாம். 

Rapid storage - விணரவுச ்நசமிப்பு : உயர ்வினரவுச ்னசமிப்பு. 

Raster - வரிக்நகாலம் : எதிரம்ின் வாய்க்கதிரக்் குழாயின் 

தினரயில் பாரக்்கும் கினடமட்ட வரிகளின் னகாலம். இவ்வரிகள் 

ஒரு மின்னணுக் கற்னறயால் அலகிடப்படும். 

Rows and columns - வரிணசகளும் பத்திகளும் : இவற்னற ் 

த ாடக்க ்தினலா அட்டவனணயின் நடுவினலா னசரக்்கலாம், 

நீக்கலாம். Rows and columns height - வரிணசகள் மற்றும் 

பத்திகளின் உயரம் : இவ்விரண்னடயும் எளி ாக னவண்டிய 

அளவுக்கு மாற்றியனமக்கலாம். அ ாவது, கூட்டலாம், 

குனறக்கலாம். 

Raw data - கசச்ாத் தகவல்கள் : இனவ முனறயாக்கப்படுவ ற்கு 

முன்னுள்ளனவ. எந்திரம் அறிந்து தகாள்ளும் அளவுக்கு ஒரு 

வடிவ ்தில் இருக்க னவண்டிய ன னவ இல்னல. 

Read - படி : ஒரு கருவியிலிருந்து  வனலப் தபற்று, அன  

முனறயாக்கலுக்கு ஆய ் ம் தசய் ல். 

Reader - படிப்பி : இது ஒரு கருவியனமப்பு.  கவனல ஒரு 

வடிவ ்திலிருந்து மற்தறாரு வடிவ ்திற்கு மாற்றுவது. எ-டு 

துனளயிட்ட  ாள் நாடாவிலிருந்து காந்  நாடாவிற்கு மாற்று ல். 

Read error - படிப்புப் பிணை : இது கணிப்தபாறி எந்திர நினல. 

இதில் னசமிப்புக் கருவியனமப்பின் அடக்கங்கனள மின்னணு 

முனறயில் இனங் காண முடியாது. 

Read only memory, rom - படிப்பதற்குரிய நிணனவகம், பஉநி : 

நினலயாகச ்னசமி ்து னவ ்   கவல்களிலிருந்து 

உருவாக்கப்படுவது. மின்சாரம் நின்றாலும் இது அழியாது. ஒ. 

Random access memory. 

Read out - படித்து மாற்று : ஒரு கணிப்தபாறியின் உள் 

னசமிப்பிலிருந்து படி ்து அன ப்புறச ்னசமிக்குக் 

தகாண்டுவரு ல். 

Read rate - படிப்பு வீதம் :  கவல் அலகு ் த ாகுதி, எ-டு 

உருக்கள், தசாற்கள். தகாடுக்கப்பட்ட அலகு னநர ்தில் உட்பலன் 

படிப்புக் கருவியனமப்பு மூலம் இவ்வலகுகனளப் படி ் ல். 



Read time - படிக்கும் நநரம் : னசமிப்பிலிருந்து மாறுனக 

த ாடங்குவ ற்கும். அது முடிவ ற்கும் இனடனய உள்ள னநர 

இனடதவளி. இது அணுக்க னநர ்திற்குச ்சமம். இதில் கா  ்

திருக்கும் னநர ்ன க் குனறக்க னவண்டும். 

Real address - பமய்முகவரி : மு ன்னமச ்னசமிப்பிலுள்ள இனவரி. 

Real file - பமய்க்நகாப்பு : ஆதி னகாப்புகளிலிருந்து 

உருவாக்கப்படும் ஆவண ்திரட்டு. ஓர ்இயங்கு த ாகுதியிலுள்ள 

ஆவண அனுக்கப் தபாறி நுட்ப ்ன க் தகாண்டு இன ச ்

தசய்யலாம். 

Real time - பமய்ந்நநரம் : கருவி நிகழ்னவாடு ஒனர சமய ்தில் 

நனடதபறும் முனறயாக்கல்.  ாம மில்லாமல் அந்நிகழ்னவக் 

கட்டுப்படு ்  இம்முனற யாக்கல் நனடதபறுவது. Real variable - 

பமய்மாறி : மி ப்புப் புள்ளி வடிவ ்தில் த ரிவிக்கப்படுவது. 

Record - ஆவைம் : ஒன்றுக்கு மற்தறான்று த ாட்ரப்ுள்ள  கவல் 

புலங்களின் த ாகுதி. அனமப்பு னநாக்க ்திற்காக ஒனர அலகாகக் 

கரு ப்படுவது. இது னகாப்பில் இருக்கும். ஒவ்தவாரு ஆவணமும் 

வடிவ ்திலும் உள்ளடக்க ்திலும் ஒனர மாதிரியாக இருக்கும். எ-டு 

வாடிக்னகயாளர ்பற்றிய  கவல். ஆவணம் எப்தபாழுதும் 

முனறனம வடிவ ்தினலனய இருக்கும். 

Record list - ஆவைப் பட்டியல் : படிக்கக் கூடிய வடிவ ்தில் 

அளிக்கப்பட்டு ஒரு னகாப்பில் இருக்கும்  கவல். 

Record section - ஆவைப் பகுதி : ஒரு த ாகுதியிலுள்ள ஆவணப் 

பகுதி. 

Reduction, data - தகவல் குணறப்பு : கசச்ா  ் கவல்கனள எடு ்து, 

அன ப் பயனுள்ள ாக மாற்று ல். 

Redundancy - மிணகயாக்கல் : பல கருவியனமப்புகனள ஒனர 

னவனலனயச ்தசய்யுமாறு தசய் ல். இ ன் னநாக்கம் 

இவ்னவனலயின் துல்லிய ்ன  உயர ்்துவன . 

Redundant digit - மிணகத் தகவல் : ஒர ்உண்னமயான 

கணக்கீட்டிற்கு ் ன னவப்படா  இலக்கம். ஆனால், இலக்கக் 

கணிப்தபாறியில் பினழனயச ்சுட்டிக்காட்டப் பயன்படுவது. 

Reference address - பார்ணவ முகவரி : பாரன்வப் புள்ளியாகப் 

பயன்படும் முகவரி. சாரப்ு முகவரினயக் தகாள்ள எழு ப்படும் 

கட்டனளகளின் த ாகுதி இது. 



Reference listing - பார்ணவப் பட்டியலிடல் : ஒரு த ாகுப்பியில் 

இது த ாகுக்கப்படும். இறுதி நனடமுனறச ்தசயலில் ன ான்றும் 

கட்டனளகனளக் காட்டுவது. இதில் னசமிப்பிட ்  கவல்கள் 

அடங்கும். 

Reference record - பார்ணவ ஆவைம் : இது ஒரு த ாகுப்பியின் 

தவளிப்பலன். குறிப்பிட்ட இறுதி நனடமுனறச ்தசயலில் 

தசயல்கள், அவற்றின் நினலகள் ஆகியவற்னறப் பட்டியலிடுவது. 

நனடமுனறச ்தசயலின் னசமிப்பு ஒதுக்கீடு, பகுதியாக்கல் 

ஆகியவற்னற விளக்கும்  கவனலக் தகாண்டது. 

Refresh - புதிதாக்கு : மீண்டும் மீண்டும் ஒரு குறினகனய ஒரு 

சூழ்நினலயில் உண்டாக்கல். எ-டு ஓர ்இயக்க நினனவு 

நறுவலிலுள்ள நுண்ணனறகனள துண்டு ல். 

Regenerate - மீட்பாக்கம் பசய் : னசமிப்பில் அ ன் மு ல் 

வடிவ ்தில்  கவனல இருக்கு மாறு தசய் ல். மங்கல், 

அனலக்கழிப்பு ஆகியவற்றி லிருந்து  டுக்க இன ச ்தசய்ய 

னவண்டும். 

Register - பதிவகம் ; வருங்காலப் பயனுக்குரிய  கவல்களும் 

குறிப்புகளும் இதில் னசமி ்து னவக்கப்படும். இது  ற்காலச ்

னசமிப்புப் பகுதி. இன ச ்தசய்வது நுண்முனறயாக்கி, னநரடியாக 

இன  இனங் காணலாம். 

Register capacity - பதிவகத் திறன் : ஒரு பதிவக ்தில் 

முனறயாக்கப்படும் எண்களின் னமல் கீழ் வரம்புகள். 

Register circuit - பதிவகச ்சுற்று : நினனவகக் கூறுகளுடன் 

தகாண்ட தசாடுக்கும் சுற்று இது குறினமயுள்ள மில்லியன் 

கனக்கான இருமிகனள (பிட்டுகள்) இது னசமிக்க வல்லது. Registry 

- பதிநகாப்பு : @5,  கவனலப் பதியும் னகாப்பு. கணிப்தபாறி ் 

த ாகுதியில் எல்லா வன்தபாருள் தமன்தபாருள் விவரங்கனளச ்

னசமி ்து னவப்பது. 

Regression analysis - பதாடர் பகுப்பு : புள்ளி இயல் பகுப்பில் 

மாற்ற வீ  ்ன  உறுதி தசய்யும் வழி. 

Relational data base - பதாடர்புத் தகவல் தளம் :  கவல் 

 ளங்களில் ஒருவனக. ஒரு த ாடரப்ு அனமப்பு  கவல்  ள ்ன க் 

குறிப்பது. இது ஒன்றுக்கு மற்தறான்று த ாடரப்ு 

அட்டவனணகனளக் தகாண் டது. இதில் பல அட்டவனணகளில் 

பல புலங்கள் இருக்கும். இப்புலங்கள் அட்டவனணகளுக்கினடனய 



த ாடரன்ப உண்டாக்கும். தபாதுப் புலங்கள் திறவுகள் 

எனப்தபயர ்தபறும். இந்   கவல்  ளம்  ற்கால ் த ாழில் 

நிறுவனங்களில் இன்றியனமயா  உறுப்பாக உள்ளது. 

முதன்ணமத் திறவு என்பது ஒரு  கவல் ள ்தில் ஓர ்

ஆவண ்ன  இனங் காண்பது. த ாடரப்ு ்  கவல்  ளங்களில் 

இ ்திறவு ஒன்றுக்கு னமற்பட்ட புலங்கனளக் தகாண்டிருக்கும். 

காட்டாக, emp no. என்பது னவனலயாளர ்எண் ஆகும். இது 

சிறப்பாக ஒரு னவனலயாளின் ஆவண ்ன  இனங் காட்டும். 

Relational system - பதாடர்பு முணற : இது ஒரு வனக ்  கவல் 

 ளனமலாண் முனற. இதில்  கவல்கள் அட்டவனணகளாகக் 

குறிக்கப்படும். இதில் ஒவ்தவாரு பதிவும் ஒரு மதிப்னப மட்டும் 

தகாண்டிருக்கும். 

Relative address - சார்பு முகவரி : ஒரு கட்டனளயின் முகவரிப் 

பகுதினயக் குறிக்கும் எண். அடிநினல 

முகவரினயப் தபாறு ் வனர ன னவப்படும் இட ்ன ச ்சுட்டிக் 

காட்டுவது. இம்முகவரியுடன் அடிநினல முகவரினயச ்னசர ்்து ் 

 னி முகவரினயப் தபறலாம். 

Relay centre - அஞ்சல் பசய் ணமயம் : இது ஒரு தசாடுக்கும் 

னமயம். இதில் தசய்திக் குறினககள் தபறப்பட்டு னநரடியாக ் 

 ானியங்கு முனறயில் பல தவளிப்பலன் சுற்றுகளுக்கு 

அனுப்பப்படும். தசய்தியிலுள்ள  கவலுக்கு ஏற்ப இது 

நனடதபறும். 

Release - விடுவி : ஒரு குறிப் பிட்ட நிகழ்நிரலின் 

கட்டுப்பாட்டிலிருந்து நினனவகப் பகுதி அல்லது தவளிப்புற 

அலனக விடுவி ் ல். இது ஒரு நினறனவறிய தசயலால் 

நனடதபறுவது. விடுவிக்கப்பட்ட வன்தபாருள் னவறு 

நிகழ்நிரலுக்கு ஆய ் மாகும். 

Relocate - மீளிடம் அளி : ஒரு நிகழ்நிரலிலுள்ள கட்டனளகள் 

 ாமாக மாறுவன  இது குறிக்கும். 

Relocation register - மீளிடப் பதிவகம் : இது வன்தபாருள் கூறு. 

ஒரு கணிப்தபாறியிலுள்ள ஒவ்தவாரு நினனவக இட ்திற்கு 

முகவரினய அனுப்பும் ஒரு மாறிலினயக் தகாண்டது இது. 

Remote - பதாணலவிலுள்ளது : ஒம்பு தபாறியிலிருந்து சிறிது 

த ானலவில் தவளிப்புற அலகு. 



Remote computing system - பதாணலக் கைிப்புமுணற : இது ஒரு 

வன்தபாருள் அனமவு. இதில் த ானல முனனயங்கள் 

னநரினடயாக ஒரு கணிப்தபாறியுடன் இனணக்கப் பட்டிருக்கும். 

இ னால் பயனாளிகள் னநரினடயாக னமய முனறயாக்கியுடன் 

த ாடரப்ு தகாள்ளலாம். இந்  ் த ானல முனனயங்களிலிருந்து 

பயனாளிகள்  கவல்கனள ் த ாகுக்கலாம், பினழ நீக்கலாம், 

ஆய்ந்து பாரக்்கலாம்.  ங்கள் நிகழ்நிரல்கனள நினறனவற்றலாம். 

Remote processing - பதாணல முணறயாக்கல் : இம்முனறயில் 

 கவல்கள் த ானலவிலுள்ள நினலயங்களிலிருந்து 

தசய்திகளாக ஒரு கணிப்தபாறியால் தசலு ் ப்படும்.  கவல்கள் 

பின் முனறயாக்கப்படும். 

Remote processor - பதாணல முணறயாக்கி : கணிப்தபாறியின் 

னமய முனறயாக்கியிலிருந்து த ானலவிலுள்ளது இது. ஆனால், 

னமய முனறயாக்கியின் இயங்கு த ாகுதியின் 

முழுக்கட்டுப்பாட்டில் இ ன் தசயல்கள் உள்ளன. 

Reorganise - சீரணம : ஒரு புதிய னகாப்புச ்னசமிப்பில் 

 கவல்கனளப் பதி ல்,  கவல்கனள னமம்படு ்  இது 

ன னவ. Repertoire - அணனத்துறுப்பு : ஒரு குறிப்பிட்ட குறினம ் 

த ாகுதியிலுள்ள  னிக் குறினமகள் அல்லது உருக்களின் வீசச்ு. 

Repetition instruction - திருப்பு கட்டணள : குறிப்பிட்ட  டனவகள் 

ஒரு கட்டனள அல்லது கட்டனளகனள மீண்டும் நிகழுமாறு 

தசய்யும் கட்டனள. 

Replication - பகர்ப்பு : ஒரு த ாகுதியில் ஓர ்ஒ ்  வன்தபாருனள 

ஒன்னறா அ ற்கு னமலுனமா பயன்படு ் ல். தபாறி பழுதுபடும் 

தபாழுது அதிலுள்ள அலகுக்ள் ஒன் றுக்கு மற்தறான்று 

இனணந்து இயங்கும். 

Reply - பதில் : வினட முன்னனர உள்ள தசய்திக்கு அளிக்கப்படும் 

 கவல். 

Report - அறிக்ணக : அசச்ிட்ட  கவல்; கணிப்தபாறி 

உருவாக்குவது. பயனாளிகளின்  கவல்கள் அடிப்பனடயில் 

அனமவது. இது எளினமயான ஆவணமாக இருக்கலாம். அல்லது 

குறிப்பிட்ட ஆவணமாக இருக்கலாம். 

Report generation - அறிக்ணக இயற்றல் : தவளிப்பலன் 

அசச்ிடப்படும் தபாழுது,  ானியங்கு கணக்கீடுகனள 

நினறனவற்ற அறிக்னக இயற்றிகள் த ரிவு தசய்  



 கவல்கனளயும் முனறகனளயும் பயன்படு ்தும். உண்னமயில் 

இந்  இயற்றிகள் தபரும்பான்னம  கவல்  ள 

னமலாண்முனறயில் உள்ளன. இனவ வினாக்களிலிருந்து 

அறிக்னககனள உருவாக்கும். 

ஒரு வினானவ உருவாக்குவது னபால் ஸ்டாரன்பசில் அறிக்னக 

உருவாக்கலாம். இன ச ்தசய்ய, எக்ஸ்புனளாரர ் கட்டிலுள்ள 

report என்னும் பகுதினய இயக்குக. பட்டியிலிருந்து இன யும் 

தசய்க. Select new report.  ன் வலவிச ்சாளரம் ன ான்றும். 

இசச்ாளரம் கினடக்கும் அட்டவனணகள் வினாக்கள் 

ஆகியவற்னறக் காட்டும். இன  ் ன ரந்்த டு ்து next 

தபா ் ானன அழு ் வும். அடு ்து ் த ரிவுதசய்  

அட்டவனணயிலுருந்து கினட ்  புலப்பட்டியலுடன் சாளரம் 

தினரயில் ன ான்றும் அறிக்னகயில் னசரக்்க னவண்டிய 

புலங்கனள ் த ரிவு தசய்க. இ ற்குப் பின்வருவனவற்னறப் 

பயன்படு ்துக. The → and → buttons இன ப் பயன்படு ் வும். 

Next என்னும் தபா ் ானன அழு ் வும். 

ஆக, ஓர ்அட்டவனண அல்லது வினாவிலிருந்து பன்ம 

அறிக்னககனள உருவாக்கிச ்னசமிக்கலாம். 

Report programme - அறிக்ணக: நிகை்நிரல் : ஒரு தகவல் 

நகாப்பின் பகுப்ணப அசச்ிட வடிவணமக்கப் பயன்படும் 

நிகை்நிரல் 

Reservation - ஒதுக்கீடு : பன்ம நிகழ்நிரல் கணிப்தபாறியில் ஒரு 

குறிப்பிட்ட நிகழ்நிரலுக்கு நினனவகப் பகுதிகனள அல்லது 

தவளிப்புற அலகுகனள ஒதுக்கு ல். 

Reset - மீளணம : ஓர ்எண்ணு கருவினயச ்சுழியில் இருக்குமாறு 

அனம ் ல். 

Reset cycle - மீளணம சுற்று : ஒரு சுழற்சிக் குறியீட்டு எண்ணினய 

அ ன் மு ல் மதிப்புக்குக் தகாண்டு வரு ல். 

Reset pulse - மீளணம துடிப்பு : னசமக் கல ்தின் நினலனயக் 

கட்டுப்படு ்தும் துடிப்புகளில் ஒன்று. குறிப்பாகச ்சுழி நினலக்கு 

ஒரு மின்கல ்ன  மீளச ்தசய்வது. 

Residual error - எஞ்சு பிணை : ஓர ்ஆய்வின் தபாழுது உண்டாகும் 

 வறு. 

Residual error rate - எஞ்சு பிணை வீதம் : ஒரு  கவல் 

தசலு ்துனகயில் நிகழும் திரு ் ாப் பினழயின்  கனவக் 

குறிப்பது. 



Residual value - எஞ்சு மதிப்பு : முடியும் நினலயில் ஒரு கருவி ் 

த ாகுதியின் மதிப்பு இது. அது ஒரு பகுதியின் மதிப்பாகவும் 

இருக்கலாம். 

Resolution - பகுப்புத் திறன் : பிரிதிறன். ஒரு வனரகனலக் 

காட்சியில் கினடக்கக்கூடிய படக்கூறுகளின் எண்ணிக்னக. 

இனவ மாறுபனவ. இவற்னற ்  னியாக இனங் காணலாம். 

Resource - தணலவாய் : கணிப்தபாறி ் த ாகுதியின் பகுதி.  னி 

அலகாகக் கரு ப்படுவது. குறிப்பிட்ட முனறயாக்கனலப் 

பயன்படு ்  உ வுவது. 

Resource file - தணலவாய்க் நகாப்பு : மூலக் நகாப்பு. 

நகாப்புகளில் முதன்ணமயானது. 

Response - துலங்கள் : வினவு னல ் த ாடங்குவ ால் ஒரு 

 கவல் மீட்பு முனறயில் பயனாளிக்குக் கினடக்கும் தசய்தி. 

Response time - துலங்கல் நநரம் : ஒரு வினாவிற்கு 

வினடயளிக்க ் ன னவப்படும் னநரம். 

Restore - மீளணம : ஓர ்எண்ணு கருவி, பதிவகம், தசாடுக்கி, 

அல்லது நினலகாட்டினய முன்னனர த ரிந்  மதிப்புக்குச ்

சரிதசய் ல். 

Result - முடிவு : வினட. ஓர ்எண்கணி  அல்லது முனறனமச ்

தசயலிலிருந்து தபறப்படும் மதிப்பு அல்லது அளவு. இது 

தசயலிட ்தில் நினற னவறுவது. 

Retention period - தக்கணவக்கும் காலம் :  கவல்கள் 

காந்  நாடாவில் அல்லது வட்டில் னசமி ்து னவக்கப்படும் கால 

அளவு. இது பல நாட்கள், வாரங்கள், மா ங்கள் இருக்கலாம். இது 

ன னவனயப் தபாறு ்து அனமயும். 

Retrieval - மீட்பு : ஒரு னகாப்பிலிருந்து  கவனலப் பிரி ் ல். 

ஆவணங்களில் குறிப்பிட்ட திறவுகளும் அல்லது ஒட்டுகளும் 

இருக்கும். இந்  ஆவ ணங்கள் னகாப்பில் அடங்கி இருக்கும். 

இ ்திறவுகனள ் ன டனவ இந்  மீட்பு. 

Return - திருப்பம் : ஒரு துனள நனடமுனறச ்தசயல் முடிவுறும் 

தபாழுது உள்ள கட்டனள. கட்டுப்பாட்னட மு ன்னம 

நிகழ்நிரலுக்குக் தகாண்டு வர உ வுவது. இன ச ்தசய்வது 

திருப்பு கட்டனள. 



Rgb - red, green and blue, the three primary colours. 

சிபநீ : மூன்று மு ன்னம நிறங்கள். 

Ring network - வணள வணலயணமவு : இதில் இடவியல் த ாடர ்

வட்டம், சுற்றளவில் கணுக்கள் முனனகளாகக் குறிக்கப்படும். 

வனளய ்திலுள்ள எல்லாக் குறுக்கிடும் கணுக்கள் வழியாகக் 

கணுக்களுக்கினடனய தசய்திகள் தசல்லும். 

Robot - பதாணல இயக்கி : 

1) கணிப்தபாறியால் இயங்கும் எந்திரம். அலுப்பு சலிப்பு 

இல்லாமல் னவனலகனள ் திரும்ப ்திரும்பச ்தசய்யலாம்.  விர, 

வண்ண ்த ளிப்பு, பற்ற னவ ்து இனண ் ல் மு லிய கடின 

னவனலகளும் இ ன் மூலம் நனடதபறுபனவ. 

2)நிகழ்நிரல் அனம ்து எந்திரங் கனளக் கட்டுப்படு ்துவது. 

3) உற்ப ்தி ் துனறயின் சரக்குகனளயும் தபாருள்கனளயும் 

னகயாளுந்  ானியங்கு கருவி  ்த ாகுதி. 

4) ஒரு தசயற்னகக் னகாள். 

5) நடக்கும் னபசும் கற்பனன எந்திர மனி ன். 

Robotics - பதாணல இயக்குவியல் : முன்னனர உறுதி 

தசய்யப்தபற்ற தசயல்கனள நினறனவற்றக் கணிப்தபாறியால் 

கட்டுப்படு ் ப் தபறும் எந்திரங்கனள ஆராயுந்துனற. எடு உந்து 

வண்டியில் உனலாக ்ன ப் பற்றனவ ்து இனண ் ல், னகாளின் 

மண்ணியனலப் பகு ்துப் பார ்் ல், திங்களின் மண் நன்கு 

பகு ்துப் பாரக்்கப்பட்டுள்ளது. 

Roll in - உள்வாங்கல் : ஒர ்இயங்கு த ாகுதியில் ஒரு 

தசயல்முனறனய ஊக்குவி ் ல். இ ற்குச ்தசயல்முனறயின் 

பகுதிகனள அடு ் டு ்து மு ன்னமச ்னசமிப்புக்குக் தகாண்டு 

வரு ல். 

Roll off - பவளிச ்பசலுத்தல் : இம்முனறயில் 

ஆதினகாப்பு, ஊடக ்திலிருந்து படி எடுக்கப் படு ல். 

Roll on - உள் உருளல் :  ாழளவுக் னகாப்புச ்னசமிப்பிலிருந்து ஆதி 

னகாப்னபப் படி எடு ்துக் குறிப்பிட்ட பருமவனகக் னகாப்பாக 

மாற்று ல். 

Roll out - பவளி உருளல் : மு ன்னமச ்னசமிப்பிலிருந்து ஒரு 

தசயல் முனறனய நீக்கல். 



Roll over - நமல் உருளல் : இது வினசப்பலனகப் தபாறிநுட்பம்; 

ஒனர சமயம் ஒன்றுக்கு னமற்பட்ட திறனவ அழு ்தும் தபாழுது 

பினழனய நீக்குவது. 

Rounding error - முழுணமப் பிணை : ஒரு முடிவில் ஏற்படும் பினழ, 

முழுனமயாக்கலால் உண்டாவது. 

Rounding off - முழுணமயாக்கல் : ஓர ்எண்ணின் கீழ்வரினச 

இலக்கங்கனளச ்சரிதசய் ல். குனற னல இசத்சயல் சரி 

தசய்வது. 

Route - வழி : வனலயனமவு மற்றும் இயங்குத ாகுதி 

த ாடரப்ாகப் பயன்படும் பாட்னட. 

Routeing - வழியணமத்தல் : மர அனமப்புள்ள  கவல்  ள ்தில் 

ஆவணங்கனள இனணக்கும் முனற. 

Routine - நணடமுணறச ்பசயல் : குறினமயுள்ள கட்டனள ் 

த ாகுதி, குறிப்பிட்ட வரினசயில் அனமக்கப்படுவது. குறிப்பிட்ட 

னவனலனயக் கணிப் தபாறி தசய்யுமாறு இது தசய்யும். 

Run - ஒட்டம் : ஒரு நிகழ்நிரல் அல்லது நனடமுனறச ்தசயல் 

நனடதபறு ல். த ாகுதிமுனறயாக்கல் பயன்பாடுகளுக்குரியது. 

Run book - ஓட்ட நூல் : இயங்குவ ற்குரிய வழிகாட்டி, அ ாவது 

ன னவயான தபாருள்கனளயும்  கவல்கனளயும் ஒரு 

னவனலனயச ்தசய்ய எவ்வாறு பூட்டுவது என்பன க் கூறுவது. 

இதில் இயக்குகட்டனளகள் த ாகுதியாக ஓர ்ஓட்டம் அல்லது 

ஓட்ட ் த ாகுதியில் அனமயும். 

Run chart - ஓட்டப்படம் ; வழிமுனறப் பட ்ன க் குறிப்பது. இது 

ஓட்ட ் த ாடனரக் காட்டும். இந்  ஓட்டங்கள் னசரந்்து ஒரு 

னவனலனய ் ன ாற்றுவிக்கும். 

Run command - ஓட்டக் கட்டணள : த ாடக்கப் பட்டியலுக்குள்ள 

ஆனன இது.  கவல் னகாப்புகனள ் திறக்கும். பயன்பாடுகனள ் 

துவக்கும் மாற்றுமுனறனய அளிப்பது. 

Run time - ஓட்ட நநரம் ; நிகழ்நிரல் ஒட ஆகும் னநரம். 

S 

Sampling - மாதிரி எடுத்தல் : னநர இனட னவனளகளில் 

ஒரு மாறியின் மதிப்னபப் பதிவு தசய்யும் முனற. 



Save - நசமி : தநகிழ்வட்டு மு லியவற்றில் னசமிப்புக் 

கருவியனமப்பில் நிகழ்நிரல் அல்லது  கவனலப் பதிவு தசய்து 

நினலயாக ் ன க்கி னவ ் ல். 

Scalar type data - அளவுசார் வணகத் தகவல் : ஒரு கணிப்தபாறி 

நிகழ்நிரலில் ஒரு  னி ் கவல் இன ்ன க் குறிக்கும் 

பிட்டுகளின் வரினச முனற. 

Scanning - அலகிடல் : வரி வனரவு தசய் ல். மின்னணு ் 

துப்பாக்கியிலிருந்து வரும் மின்னணுக்கள் இடமாகவும் 

வலமாகவும் னமலுங்கீழும் பட ்தின் மீது விழும். இந்நிகழ்சச்ினய 

அலகிடு ல் ஆகும். 

Scanner - அலகிடும் கருவி : அலகு இயற்றி மாதிரி எடுக்கும் 

கருவியனமப்பு தபறும் மதிப்புகனளக் தகாண்டு ன னவப்படும் 

 கவல்கனள ்  ானாக ் த ாடங்கி னவப்பது 

Scheduling - அட்டவணையிடல் : வரினசநினல, முன்னுரினம 

ஆகியவற்னறச ்தசயற்படு ் ல். இதில் னவனலகள் 

தசய்யப்படும். னவனலகளுக்குரிய  னலவாய்கள் ஒதுக்கப்படும். 

இன க் னகயால் இயக்கிச ்தசய்யலாம். 

Schema - விளக்கம் : ஒரு  கவல்  ள ்ன  முழுனமயாக 

விளக்கு ல். 

Schematic symbols - விளக்கப்படக் குறிகள் : இனவ வரிப் 

படங்கள். னவறுபட்ட கூறுகனளக் குறிப்பனவ. அனனவரும் 

பயன்படு ்துபனவ. 

Scientific language - அறிவியல் பமாழி : கணக்கு அல்லது 

அறிவியல் நிகழ்நிரல்கனள எழுதுவ ற்கு வடிவனமக்கப்பட்ட 

தமாழி. 

Scientific notation - அறிவியல் குறிமானம் : 10 இன் வரக்்கமாக ் 

த ரிவிக்கப்படும் அளவுகனளக் குறிக்கும் நுணுக்கம். எ-டு. 12300 

= 1.23 x 104. 

Scope - எல்ணல : வனரயனற. இது மூவனக 

1) உள்ளிட எல்னல 

2) அலகு எல்னல 

3) அனன ்து எல்னல. விரிவு அவ்வப்பதிவில் காண்க. 

Scrolling - உருளல் : தசங்கு ் ாக அல்லது கினடமட்டமாக நகரும் 

பாட ்ன க் குறிப்பது. 



Scsl, small computer system interface - சசி : சிறிய கணிப்தபாறி ் 

த ாகுதி இனடமுகம். அ ாவது ஒரு த ாடரவ்ாயில் 

கணிப்தபாறியுடன் இனணந்துள்ள ஏனனய 

கருவியனமப்புகனளக் கவனிப்பது. 

Search and replace - நதடு மாற்றீடு பசய் : இது தசால் 

முனறயாக்கு நிகழ்நிரலின் திறனனக் குறிப்பது. 

சிறப்புரு முனறயாக்கு நிகழ்நிரலின் திறனனக் குறிப்பது. 

சிறப்புரு அல்லது தசால்னலக் காண இது பயன்படுவது. 

Search set - நதடுபதாகுதி : படிவனமப்புச ்சர ்தில் ஒரு த ாகுதி 

உருக்கள் அனமந்திருக்க வல்லனவ. இவ்வுருக்கள் சர ்தில் 

உட்பலனாக ஏற்றுக் தகாள்ளப் படுபனவ. 

Search time - நதடுநநரம் : குறிப்பிட்ட நினலனமனயச ்

சரிதசய்யுமளவுக்கு ஒரு  கவல் இன ்ன  இனங்காண உ வும் 

சராசரி னநரம். 

Secondary storage - துணைச ்நசமிப்பு : மு ன்னமக் 

கணிப்தபாறிக்குப் புற ்ன   கவனலச ்னசமி ் லும் மீட்பு 

தசய் லும்; நிகழ்நிரலுக்கு அணுக்கமுள்ளது. 

Secondary storage devices - துணைச ்நசமிப்புக் 

கருவியணமப்புகள் :பா. Auxiliary storage devices. 

Section, header - தணலப்பகுதி பா.. Header section. 

Sections in c programme - சி நிகை்நிரல் பகுதிகள் : 

1)  னலப்பகுதிகள் 

2) வனக அறுதியிடு பகுதி 

3) கட்டனளப் பகுதி. விரிவு அவ்வப்பதிவுகளில் காண்க 

Section, instruction - கட்டணளப் பகுதி : பா. Instruction section. 

Sector - துணற : காந்  வட்டில்  கவல் னசமிப்னப அனம ் ல். 

Security - பாதுகாப்பு :  கவனல அணுகுவ ற்குரிய 

துணுக்கங்கனள வனரயனறப்படு ் லும் தசயற்படு ் லும். 

Seek - நதடு. 

Seek area - நதடு பகுதி : னசமிப்புப் பகுதி, ஆவணங்கனளக் 

தகாண்டது. 

Seek time - நதடு நநரம் : ன டுநினலக்கு ஏற்றவாறு எழுதும், 

 னலப்பகுதினய நகர ்்துவ ற்கு ் ன னவயான னநரம். 



Segment - பகுதி : நிகழ்நிரலின் பிரிவு; நினனவக ்திலுள்ள 

னகாப்பு. 

Segment mark - பகுதிக்குறி : ஒரு நாடாக் னகாப்பில்  னிப் 

பகுதியிலுள்ள உரு. 

Select - நதர்வு பசய் : ஆய்வு தசய்து உரிய தசயனல ் த ரிவு 

தசய் ல். 

Selector - நதர்வி : குறிப்பிட்ட நினலனமகள் இருப்பன  

ஆய்ந் றியும் கருவியனமப்பு. 

Semantic error - பசாற்பபாருள் பிணை : ஒரு தசயலுக்கு ் 

ன னவயான  வறான கட்டனளப் படிவனமப்னபப் 

பயன்படு ் ல். séክ 
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Semantics - தசாற்தபாருளியல், 

குறிகளுக்கும் அவற்றின் 

தபாருளுக்கும் இனடயிலுள்ள த ாடரன்ப ஆராயுந்துனற. 

Sentinel - குறிகாட்டி : குறிப்பிட்ட நினலனமனயக் காட்டும் உரு. எ-

டு காந்  நாடாவின் முனன. - 

Separator - பிரிப்பி :  கவல் முனறனம அலகுகனளப் பிரிக் 

கப்பயன்படும் உரு 

Sequence - திட்ட வரினச :  கவல் இனங்கனளக் குறிப் பிட்ட 

வரினசயில் னவ ் ல் எ.டு. தபயரக்னள அகரவரினச யில் 

அனம ் ல். 

Sequence error - திட்ட வரினசப் பினழ திட்ட வரினசச ்

சரிபாரப்்புச ்தசயலி னால் கண்டறியப்படும் பினழ. 

Sequencing - வரினசயாக்கல் : அடிப்பனடக் கட்டுப்பாட்டு 

அனமப்புகளில் ஒன்று. கணக் கீடுகனள ஒன்றின் பின் ஒன் றாகச ்

தசய்யும் முனற. 

Sequential access storage - வரினச அணுக்கச ்னசமிப்பு : இது ஒரு 

னசமிப்புக் கருவி யனமப்பு. இதில்  கவல்கள் அனவ 

னசமிக்கப்பட்ட வரினச யினலனய அணுகப்படும். Serial - த ாடர ்: 



வரினசயில் கட்டனளகள் அல்லது  கவல் இனங்கனளக் 

னகயாளல். 

Serial access - த ாடர ்அணுக்கம் : த ாடர ்முனறயில்  கவல் 

இனங்கனளப் தபறும் முனற. 

Serial memory - த ாடர ்நினனவகம் : கணிப்தபாறி நினன வகம். 

இதில்  கவல்கள் மு லில் னசமி ் வானற கினடக்கும். 

Serial programming - த ாடர ்நிகழ்நிரலாக்கல் : கணிப்தபாறி 

களில் ஒரு சமயம் ஒரு தசயனல நினறனவற்றும் நிகழ்நிரல். 

Server - பணிப்பி : இது இனணயப் பக்க ்ன  (web. Page) 

அனம ் லில் வருவது. எசட்ிஎம்எல் குறினமனயக் தகாண்டது. 

அ ற்குரிய இடம் இதில் இருக்கும். 

Serviceability - பணி ்திறன் : புற ்திண்னமயுள்ள முனறயின் 

அடிப்பனடயில் அனமந்  நம்பு னமயுள்ள கருவி  ்த ாகுதி. 

Service provider - பணியளிப்பி : இனணயம், த ானல னபசி. . 

Service routines,- பணி நனடமுனறகள் நனடமுனறச ்தசயல்கள். 

இவற்றின் னநாக்கம் இதுனவ. கணிப்தபாறிச ்தசயல் மற்றும் 

னபணுனக த ாடர ்பான எல்லா னவனலகனளயும் நினறனவற்றல்; 

நிகழ்நிரல் கனள ் திரு ் லும்  யாரி ் லும். இசத்சயல் 

முனறகள் பின் வருமாறு. தபாதுனநாக்க நிகழ்நிரல்களில் self 197 - 

sig அனமபனவ. னசமிப்பிலுள்ள ஒன்றிற்கு 

1) நினறனவற்று நனடமுனறகள் | னமற்பட்ட பிட்டுகனள இடம் 

2) த ாகுப்பிகள் 3) இயற்றிகள் 4) னகானவயாக்கிகள் 5) 

பினழநீக்கு நனடமுனறகள் 6) குனறநீக்கு நனடமுனறகள் 7) 

உட்பலன்/ தவளிப்பலன் நனடமுனறகள் 

Servo-mechanism - முடுகக்கு தபாறிநுட்பம் : மின்னாற்றல் 

இயங்கும் கருவியனமப்பு. இது 

கணிப்தபாறிச ்தசயல்கனளக் கட்டுப்படு ்துவது. 

Set - அனம : னசமிப்பு அனமப் பிட ்தில் விரும்பிய மதிப்னப 

னவ ் ல். 

Set pulse - அனமதுடிப்பு : ஒரு பிட்னட அனமக்கும் பண் புள்ள 

துடிப்பு 



Set up time - அனமவு னநரம்: கணிப்தபாறி இயங்குவ ற்கு 

முன்பும் பின்பும் இனடயிலும் உள்ள னநரம். இதில் னகயால் 

தசய்யும் னவனலகள், நினற னவற்றப்படும் நாடாச ்சுருள் கனள 

மாற்றல். 

Shared data base - பகிரவ்ு  கவல்  ளம் : பயனாளிகள் பலரும் 

 கவல்கனள ஒரு வருக்கு மற்தறாருவர ்பகிரந்்து தகாள்ளும் 

 கவல் ளம். 

Shift-இடப்தபயரவ்ு : பதிவக ் தில் தபருக்க அல்லது வகுக்கச ்

வலமாக மாற்றும் தசயல். 

Shift register- இடப் தபயரவ்ு பதிவகம் : இதில் னசமி ்   கவல்கள் 

இடம் வலமாக மாறும். 

Shortcuts - குறுக்கு வழிகள் 

இனவ பயன்பாடுகளுக்கு உ வு பனவ. இருவனக. 

1) வினசப்பலனகக் குறுக்கு வழிகள். 2) னமனடக் குறுக்கு வழிகள். 

Sig - special interest group. எஸ்ஐஜி :  னி நாட்டக் குழு. 

Siggrph - special interest group for graphics. சிக்கரப்் : வனரகனல 

 னி நாட்டக் குழு. கணிப்தபாறி வனரகனல னமம்பாட்டுக்காகப் 

பாடுபடும் தபாதுநல அனமப்பு. Signal - குறினக : ஒரு வனல 

யனமவில் தசல்லும் மின் துடிப்பு. இது பிட்டுகனளக் குறிக்கப் 

பயன்படுவது. இப் பிட்டுகள்  கவல்கனளக் குறிப் 

Signal distance - குறினக த ானலவு : ஒனர நீளமுள்ள இரண்டு 

இருமச ்தசாற்கள் ஒ ்  பிட் நினலகள் எண் ணின க்னகயில் 

னவறுபடு ல் எடு ஒன்னற மற்தறான்று த ாட sig 
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ரும். இரண்டு இரு 6 பிட் தசாற்களுக்கினடனய உள்ள குறினக ் 

த ானலவு3. 



Signalling rate- குறினக வீ ம்: ஒரு  கவல் த ாடரப்ு ் த ாகுதியில் 

குறினககள் தசலு ் ப்படும் அளவு. ஒரு வினாடிக்கு இ ் னன 

பிட்டு கள் அளக்கப்படுவது. 

Sign bit - குறிப் பிட் : ஒரு  னி பிட்னடக் தகாண்டது. 

Sign bit extension -  னிபிட் விரிவு : இது கணிப்தபாறியில் 

எண்களின் குறினய +/- ஐக் குறிக்கப்பயன்படுவது. குறி யீட்டின் 

மதிப்பு 1 என்றால் அது எதிரக்்குறி (-) எண்னண யும் 0 என்றால் 

னநரக்்குறி (+) எண்னணயும் குறிக்கும். 

Sign digit-குறி இலக்கம் : இது ஒரு மதிப்புப் புலம் அல்லது 

தசால்லின் இறுதியில் இயல் பாக இருக்கும் உரு. மதிப்பின் 

இயற்கணி க் குறினயக் குறிக் கப்பயன்படுவது. 

Significant digits - சிறப்பு இலக்கங்கள் : ஓர ்எண்ணின் இலக்க 

நினலகள். இவற்றின் மதிப்புகள் த ரிந் னவ. எண் னின் 

துல்லிய ்திற்குப் தபாரு ்  மானனவ. 

Significant figures - சிறப்பு எண்கள் : ஓர ்எண்ணிலுள்ள 

இலக்கங்களின் எண்ணிக்னக. னமலும் பயன்படு ்துவ ற் னகற்ற 

தபாருள் உள்ளனவ. 

தபாதுவாகக் கணிப்தபாறிக் கணக்கீடுகளில் எண்கள் முழு னம 

ஆக்கப்படும் எ-டு 12345 6789, இது நான்கு சிறப்தபண் கனளக் 

தகாண்ட ாக இருக் கும். 1234. 

Silicon chip - சிலிகன் நறுவல், : இது ஒரு கருவியனமப்பு. அனலாக 

அனரகுனற கட ்தி சிலிகன் கூனறக் தகாண்டது. ஒருங்கினண 

சுற்றினணக் தகாண்டது. அளவு மிக மிகக் குனறந்திருக்கும். 

குனறந்  வினல உயர ்வினரவுச ்தசயல் திறன். 

Simple combo box - எளிய கூடுனகப் தபட்டி : இது  ன் பட்டியல் 

தபட்டினய தவளிப் படு ் ாது. இ ற்கு இ ன் உயரப் பண்னப 

உயர ்்  னவண்டும். 

Simplex -  னிப் பகுதி : இது ஒரு  கவல் த ாடரப்ு வழி. ஒரு 

முனனயிலிருந்து மற்தறாரு முனனக்கு ஒனர தினசயில் மட்டும் 

 கவனல எடு ்துக் தசல்வது. 

Simple list box - எளிய பட்டியல் தபட்டி : இது பட்டியனலக் காட்டப் 

பயன் படுவது. இதிலிருந்து பயனாளி ஒன்றுக்கு னமற்பட்ட  கவல் 

இனங்கனள ் ன ரந்்த டுக் கலாம். இ ற்கு விஷ வல் னபசிக் 

உ வும். 



Simulator - பகரப்்பி : இது ஒரு தமன்தபாருள் அல்லது வன் தபாருள் 

த ாகுதி. ஒரு உண் sim 
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னமச ்தசயனலப் பகரப்்பு தசய்ய வடிவனமக்கப்பட்டுள்ளது. 

Simulation routine - பகரப்்பு நனடமுனற னவறுபட்ட 

கணிப்தபாறிகனள இயக்க ஒரு கணிப்தபாறியில் நிகழ்நிரல் 

கனள உ வுமாறு வடிவனமக் கப்பட்ட விளக்கும் நனடமுனற. - 

Simultaneity - ஒழுங்கு நிகழ் திறன் : இதில் ஒரு நிகழ்நிரலி லுள்ள 

தசயல்கள் ஏனனய தசயல்கனளாடு ஒரு னசர நனடதபறுமாறு 

தசய்ய இயலும். 

Simultaneous access - ஒருங்கு நிகழ் அணுக்கம் : இதில்  கவல் 

னசமிக்கப்படு கிறது அல்லது மீட்கப்படு கிறது.  கவல் 

த ாகுதியின் அனன ்துக் கூறுகனளயும் ஒரு னபாக்காக மாற்றி 

இன ச ்தசய்யலாம். 

Single address instruction - ஒற்னற முகவரிக் கட்டனள : ஒரு 

தசயலிட முகவரி தகாண்ட கட்டனளப் படி வனமப்பு தகாண்டது. 

Single biterror -  னிபிட்டு பினழ : இது ஒரு  கவல் தசலு ்துபினழ. 

இதில் ஒரு வரினசயிலுள்ள ஒரு  னிப் பிட்  னலகீழாகும்: 0 ஒன் 

றாகும்; 1 சுழியாகும். 

Single board computer - ஒற்னறப் பலனகக் கணிப் தபாறி : இது 

ஒரு முழுனம யான கணிப்தபாறி. இதில் ஆரஓ்எம், ஆரஏ்எம், 

சிபியூ ஐ/ஓ இனடமுகம் ஆகியனவ இருக்கும். ஒரு  னி அசச்ுச ்சுற் 

றுப் பலனக தபாரு ் ப்பட்டு ் த ாழிற்சானலக் கட்டுப் பாட்டுப் 

பயன்களுக்குப் பயன் படுவது. 

Size attribute - அளவு இயல்பு : எசட்ிஎம்எல் னவறுபட்ட ஏழு எழு ்து 

அளவுகளில் பாட ் ன க் காட்ட உ வுவது. மிகச ்சிறிய அளவு 

1,தபரிய அளவு 7. 

Sizing - அளவிடல் : ஒரு  கவல் முனறயாக்கும் தசயனலச ்தசய்ய ் 

ன னவப்படும் மூலங் கனளயும் வசதிகனளயும் மதிப் பிடல். 

பயனாளியின் ன னவ களுக்கு ஏற்ற தசலவில் ஒரு குறிப்பிட்ட 

பணினயச ்தசய்ய லாம். 



Skeletal code -  ட்டிக் குறி னம : முழுனமயற்ற கட்ட னள ் 

த ாகுதி. ஒரு தபாது நனட முனறயின் பகுதியாக அனமவது. 

சுட்டளவுகளால் நினறவு தபறுவது. 

Skip -  ாவல் : இது ஒரு கணிப் தபாறிக் கட்டனள. இதில் 

 ாவனல ்  விர னவறு ஒரு கட்டனளயும் நனடதபறு வதில்னல. 

வரினசயிலுள்ள அடு ்  கட்டனளனய ் த ாடங்க 

நனடதபறுவது. 

Slave - அடிணம : மற்தறாரு கருவியனமப்பின் கட்டுப்பாட்டில் 

இயங்கும் கருவியனமப்பு. 

Slider - நழுவி : உனரயாடல் தபட்டியில் உள்ளது. ஒரு முள்னள 

நகர ்்தி, அ ன் மூலம் ஓர ்அளவினனக் குறிப்பது. 

Slot - காடி : நுண்கணிப்தபாறியின் விரிதிறன். குறிப்பிட்ட 

பயன்பாடுகளுக்காக இதில் சுற்றுப்பலனககள் னசரக்்கப்படும். 

இந் ப் பலனககனளக் னகயாளும் தகாள்கலனம இக் காடி. 

Slow storage - பமதுச ்நசமிப்பு : நீண்ட அணுக்க னநரமுள்ள 

னசமிப்பு னவறு தபயர ்தமது நினனவகம். 

Slow time scale - பமது நநர அளவுநகால் : நனடமுனற இயல்பு 

முனறயிலுள்ள அலகு னநர ்ன க் காட்டிலும் கூடு லாக உள்ள 

னநர அளவு னகால். 

Small scale integrated units - சிறு அளவு ஒருங்கிணை அலகுகள். 

Small tag - சிறிய ஒட்டு : <small> tag. இது தபரிய ஒட்னடப் 

னபான்றது. சிறிய அளவு எழு ்தில் பாட ்ன க் காட்டுவது. இது 

எப்தபாழுதும் முடிவு ஒட்டு <small> உடன் இனணந்ன  வரும். 

Smash - தகர ்: ஒரு நிகழ்நிரலின் மீது மற்தறாரு நிகழ்நிரனல 

எழுதி அழி ் ல். 

Snobol, single oriented symbolic language - ஸ்நனாபால் : ஒற்னற 

னநாக்கக் குறிதமாழி ஒனநாகுதமா. உயர ்நினல நிகழ்நிரல் 

தமாழி. உருசச்ரங்கனளக் னகயாளப் பயன்படுவது. 

Soft copy - பமன்படி : இது ஒரு கணிப்தபாறியின் தவளிப் பலன்; 

காட்சி ் தினரயில் ன ான்றுவது. 

Soft error - பமன்பிணை ; நினலயற்றதும் முன்கூட்டினய கூற 

இயலா துமான பினழ. தமன் தபாருனளாடு த ாடரப்ுள்ளது. 



Software - பமன்பபாருள் : இது கட்டனளகனளயும் நிகழ்நிரல் 

கனளயும் குறிக்கும். இனவ கணிப்தபாறி தசய்ய னவண்டியன ச ்

சுட்டுபனவ. ஒ. Hardware 

Software engineer - பமன் பபாருள் பபாறியர் : தமன் தபாருள் 

வல்லுநர.் 

Software interface - பமனபபாருள் இணடமுகம் : இது ஒரு வனகக் 

கணிப்தபாறி தமாழி. இ ன்மூலம் கணிப் தபாறி நிகழ்நிரல்கள் 

ஒன்றுடன் மற்தறான்று னபசிக் தகாள்ளலாம். soft 
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Software monitor - கணிப் தபாறிக் கண்காணிப்பி : கணிப்தபாறி 

தமன்தபாருளின் தசயல்திறனன மதிப்பிடும் த ாகுதி. 

Software multiplexing - தமன் தபாருள் பன்மமாக்கல் : இது ஒரு 

தசய்முனற. பன்ம நிகழ் நிரல் முனறயில் அல்லது னநரப் 

பகிரவ்ில் பயன்படுவது. 

Software packages - தமன் தபாருள் அனடப்பங்கள் : இனவ பல. 

இவற்னற எசட்ிஎம் எ ல் உருவாக்க உ வுவது. இனவ  ாமாகனவ 

நம்மிட முள்ள பாட ்ன  எசட்ிஎம்எல் குறி முனறயாக மாற்றும். 

எ-டு 

னமக்னராசாஃப்ட் 97, பிரண்ட் | 

னபஜ், னநட்ஸ்னகப் கம்னபாசர.் காட்டாக, னமக்னராசாஃப்ட் 97 ஐப் 

பயன்படு ்தி நாம் பாட ் ன  வடிவனம ்து அசச்ியற்ற லாம். 

அந்  ஆவண ்ன ப் பின் எசட்ிஎம்எல் ஆவண மாகச ்

னசமிக்கலாம். 

Solid state computer - திண்ம நினலக் கணிப்தபாறி : அனர 

குனறக் கட ்திகனளக் தகாண் டுள்ள பகுதிகனளயும் சுற்று 

கனளயும் தகாண்டு அனமக் கப்பட்ட கணிப்தபாறி. 

Solid state memory - திண்ம நினல நினனவகம் : இ ன் கூறுகள் 

ஒருங்கினண சுற்று தகாண்ட இருநினல பன்ம அதிரவ்ிகளுடன் 

கூடியனவ. இந்தினனவக ்தில்  கவல்கள் இருநினலகளில் 

ஏ ாவது ஒன்றில் னசமி ்து னவக்கப் பட்டிருக்கும். 

Sophisticated vocabulary - னநர ்்தியான தசால்வளம் : 

னமம்பட்டதும் விரிவானது மான தசால்த ாகுதி. சிக்க லான 



தசயல்கனளயும் தசய்ய உ வும்; கணிப்தபாறியில் 

அனமந்துள்ளது. 

Sorting - பிரிப்பு : இனங் காணும் முனறப்படி  கவல் இனங்கனள 

ஒழுங்கு தசய் ல். இனங்காண் எண், அகரவரினச எண்,  கவல் 

 ள ்ன க் னக யாளும் முனறகளில் ஒன்று. னமலும், பணிக் 

குழுவினர ்பட்டியல், தவற்றி தபற்ற மற்றும் ன ால்வியுற்ற மாண 

வரக்ளின் எண்ணிக்னக மு லி யவற்னறயும் பிரி ்து அறிய 

லாம். 

Sound files - ஒலிக் னகாப்புகள் 

பல படிவனமப்புகளில் கணிப் 

தபாறியில் இக்னகாப்புகள் னசமி ்து னவக்கப்பட்டிருக் கும். 

இவற்றில் மிகப் பரவலாக உள்ளது அனலப்படிவனமப்பு, 

அடிப்பனட ஒலிப்படிவ னமப்பு, மிடி படிவனமப்பு. 

Source address - மூல முகவரி : இரு முகவரிக் கட்டனளயில் 

மு ல் முகவரி. இரண்டாவது முகவரி இறுதியிட முகவரி. sou 
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Source computer - மூலக் கணிப்தபாறி : மூல நிகழ் நிரனல ் 

த ாகுக்கும் கணிப் தபாறி. இது தபாருளறி கணிப் 

தபாறியுடன் னசரந்்து நனட தபறும். பிந்திய கணிப்தபாறி 

தபாருளறி நிகழ்நிரனலக் தகாண்டது. 

Source data entry - மூல ்  கவல் பதிவு : மூல ்திலிருந்து 

னநரடியாக ்  கவல்கனளக் கணிப்தபாறியில் னசர ்் ல். 

Source document - மூல 

ஆவணம் : மு ல் ஆவணம். 

இதிலிருந்து  கவல்கள் கணிப் தபாறி ஏற்றுக் தகாள்ளக் 

கூடிய வடிவில் உருவாக்கப் படும். 

Source language - மூல தமாழி: இது ஒரு நிகழ்நிரல் தமாழி. 

கணிப்தபாறியின் வன்தபாருள் இன  னநரடியாக 

முனறயாக்க இயலாது. தபாருள் நிகழ்நிரல் த ாகுப்பு 

இ ற்கு ் ன னவ. இந்நிகழ்நிரல் எந்திர தமாழி யில் 

கட்டனளகனளக் தகாண்' டிருக்கும். இன க் கணிப் தபாறி 



னநரடியாக அறியவல் லது. எ.டு னகாபல் ஆல்கால், 

னபாரட்்ரான், பிஎல்/. 

Source library - மூல திரட்டகம்: த ாகுப்பு தமாழியில் உள்ள 

கணிப்தபாறி நிகழ்நிரல் களின் திரட்டு. 

Source programme -மூல நிகழ் நிரல் : மு ல் தமாழியில் 

எழு ப்பட்ட நிகழ்நிரல். 

Space - இடம் : இருமி 0 அல் லது மின்னழு ் ம் இல்னல 

Spacing - இனடதவளி விடு ல் : இது இருவரிகள் அல்லது 

ப ்திகளுக்கினடனய இடம் விடு ல். இன  னவண்டிய 

அளவுக்கு மாற்றலாம். 

Special characters- சிறப்புருக்கள் : உரு ் த ாகுதியிலுள்ள 

உருக்கள். இனவ எழு ்துகனளா எண்கனளா அல்ல, எ-டு. !.,@ 

Special interest group, sig -  னி நாட்டக்குழு,  நாகு : 

கணிப்தபாறி வனரகனல, த ானல இயக்குவியல், கல்வி, 

த ாழில் மு லியனவ பற்றி மக்கள் கூடிக் கலந்துனரயாடிக் 

கரு ்துகனளப் பரிமாறிக் தகாள்ளு ல். 

Special purpose computer - சிறப்பு னநாக்கக் கணிப்தபாறி 

குறிப்பிட்ட வனகச ்சிக்கல் 

களுக்கு மட்டுனம தீரவ்ு காண வடிவ ன மக்கப் பட்டுள்ள 

கணிப்தபாறி, 

Special purpose language - சிறப்பு னநாக்க தமாழி : குறிப் 

பிட்ட வனகச ்சிக்கலுக்கு மட்டுனம தீரவ்ுகாண வடிவ 

னமக்கப்பட்ட தமாழி. 

Specific routine - சிறப்பு நனட முனற : கணிப்தபாறி நனட 

முனற; குறிப்பிட்ட  கவல் spe 
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னகயாளும் முனறச ்சிக்கனல ் தீரக்்க உ வுவது. இதில் 

ஒவ்தவாரு முகவரியும் கூறப்தபற்ற பதிவகங்கனளயும் 

இடங்கனளயும் குறிக்கும். 



Speech synthesis - நபசச்ுத்பதாகுப்பு: ஒலிக்னகால ்ன  

நுண்முனறயாக்கிக் கட்டுப் பாட்டில் னவ ்து இன  

உருவாக்கலாம். இ னால் மனி க் குரல் உண்டாகும். 

Spelling checker - பிணைச ்சரிபார்ப்பி: இது தமன்தபாருள் 

பாடக்னகாப்பில் ஒவ்தவாரு தசால்லின் எழு ்து சரியாக 

உள்ள ா என்று பாரக்்கும். இக்னகாப்பு அகராதியுடன் 

இனணந்திருக்கும். 

Spelling mistakes - எழுத்து பிணைகள்: இவற்னற ்  ட்டசச்ு 

தசய்யும் தபாழுதும் அல்லது முழு ஆவணமும்  ட்டசச்ு 

தசய்யப்பட்ட பின்பும் திரு ் லாம். 

Spool - வட்டு:  ாள்நாடாக்களுள் உருளும் அனமப்பு. 

Spread sheet: விரிதான் எண்கனளக் னகயாளும் ஆற்றல் 

வாய்ந்  கருவி, னநர ்ன  மிசச்ப்படு ்துவது. கணி ப் 

பினழகனள ்  விரப்்பது.  னி யாள் கணிப்தபாறிப் 

பயன்பாட்டில் புரட்சி உண்டாக்கியது. 

Spread sheet applications -விரிதாள் பயன்பாடுகள்: 1) 

சம்பளப்பட்டி  யாரி ் ல் 2) வருமானவரி கணக்கீடுகள் 

தசய் ல் 3) பட்டியல்கள்  யாரி ் ல் 4) கணக்கு 

அறிக்னககள் உருவாக்கல் 5) தபாருள் பட்டியல் 

கட்டுப்பாடு 6) ஆக்கச ்தசலவுப் பகுப்பு 7) ஒப்பந் ப்புள்ளி 

மதிப்பீடு 8) மாணவரக்ளின் ன ரச்ச்ி முடிவுகனளப் 

பகு ்துப்பார ்் ல் spread sheet, structure of - விரிதாளின் 

அணமப்பு: பா. Electronic spread sheet. 

Squeezed files, sq - பிழிவு நகாப்புகள், பிநகா: இயல்பான 

னகாப்புகனளக் குறிப்பது. பிழினவப் பயன்படு ்தி நன்கு 

அனமக்கப்படுவது. இன ப் பிழியாமலும் தசய்யலாம். 

இட ்ன க் குனறக்கும், மாற்று வனக னநர ்ன க் 

குனறக்கும். 

Sql - எஸ்குயுஎல்: இது ஒரு  னிவினவுதமாழி. 

 கவல்கனள வண்ணனன தசய்து  கவல்  ள ்தின் 

மூலம் த ாடரப்ு தகாள்ளுவது. சில சமயங் களில்  கவல் 

 ள னமலாண் த ாகுதினய ்  கவலுடன் தசய்ய 

னவண்டியன ச ்தசய்யுமாறு அறிவுறு ்துவது. Stack - 

அடுக்கு : நினனவிடங்கள் அடு ் டு ்து அனமந்துள்ள 

த ாகுதி. இதில் இறுதியில் வந் து இறுதியில் தசல்ல 

னவண்டும் என்னும் அடிப்பனட தகாண்டது. இதில் 



வரினசமுனறயில் னசமிக்கப்படும்  கவல்கள் சில 

சாரப்ுகளுக்கு ் ன னவ. பா. Last in first out. 

 

stacker - அடுக்கு : துனளயிட்ட அட்னடகனளக் தகாண்ட 

தகாள்கலம். 

 

stack operation - அடுக்குச ்பசயல் : கணிப்தபாறி ் 

த ாகுதினயக் குறிப்பது. இதில் தகாடிகள், திரும்பு 

முகவரி மற்றும்  ற்காலிக முகவரிகள் உள்ளக ்தில் 

வரினச முனறயில் னசமி ்து னவக்கப்படும். 

 

staging - அணசத்தல் : ஒரு னசமிப்புக் 

கருவியனமப்பிலிருந்து மற்தறாரு னசமிப்புக் 

கருவியனமப்புக்கு ்  கவல் த ாகுதினய நகர ்் ல். 

 

standard bus - திட்டப் நபாக்கு வாய். 

 

standard code sets - திட்டக் குறிணமத் 

பதாகுதிகள் : ன சிய மற்றும் அனன ்துலக 

அனமப்புகளால் வனரயறுக்கப்பட்ட குறினம ் 

த ாகுதிகள் எடு ்துக்காட்டு : அன்னச, சிசிஐடிடி. 

 

standard interface - திட்ட இணடமுகம் : இது ஒரு 

வன்தபாருள் த ாகுதி. தவளிப்புற அலகுகனள னமய 

முனறயாக்கியுடன் இனணப்ப ற்குரிய உட்பலன் / 

தவளிப்பலன் வழிகனளயும் திட்ட முனறனமச ்

சுற்றுகனளயும் அளிப்பது. 

 

standardization - தரப்படுத்தல் : அளனவதசய் ல். ஓர ்

எண்ணின் மி ப்புப்புள்ளிக் குறியிடனல மாற்றீடு 

தசய்யும் முனற. அ ன் இயல்பான வடிவ ்தினால் இன ச ்

தசய்யலாம். 

 

standard modules - திட்ட அலகுகள் : இனவ மாறிலிகள், 

மாறிகள், தசய்முனறகள் ஆகிய எல்லாவற்றின் அலகு 

மட்ட அறுதியீடுகனளக் தகாண்டனவ. 



 

star office - ஸ்டார் ஆபீஸ் : இது பல பயன்பாடுகனளக் 

தகாண்டது. இனவ எல்லாம் ஒருங்கினணந்  சூழலில் 

அனமக்கப்பட்டிருக்கும். இதில் நாம் பலகாரியங்கனளச ்

தசய்யலாம். இவற்றின் னவனலகளில் சில பின்வருமாறு. 

1) ஸ்டார ்னரட்டனரப் பயன்படு ்திப் பாட ஆவணங்கனள 

உருவாக்கும். 

2) ஸ்டாரச்ால்னகப் பயன்படு ்தி விரி ாள்கனள 

உருவாக்கும். 

3) ஸ்டாரப்ிரனசப் பயன்படு ்தி அளிப்புகனள 

உண்டாக்கும். 

4) ஸ்டார ்டிரானவப் பயன்படு ்தி வனரயவல்லது. 

5) ஸ்டாரன்பனசப் பயன்படு ்தி ்  கவல்  ள ்ன  

உருவாக்குவது. 

இ ன் பயன்பாடு னவறுபட்ட இயங்கு த ாகுதிகளில் 

னவனல தசய்ய வடிவனமக்கப்பட்டது. இன  ் த ாடங்கல் 

Click start → programs → star office 

 

start bit - பதாடங்கு பிட் : இ ன் னவனல ஓர ்உரு (ஒரு 

னபட்) த ாடங்குவன க் காட்டுவது. இ ்த ாடக்கம் 

ஒ ்தினசயா ்  கவல் தசலு ்துனகயில் இருக்கும். 

 

stat - status - நிணல. 

 

statement - கூற்று : மூல தமாழிக் கட்டனள, ஒரு 

த ாகுப்பியில் உட்பலனாகச ்தசல்லும் எந்  

தவளிப்பாட்னடயும் குறிப்பது, இதில் விளக்கக் கூற்றுகள், 

த ாகுப்பின் தசயனலக் கட்டுப்படு ்தும் கட்டனளகள் 

ஆகியனவ அடங்கும். 

 

statement, kinds of - கூற்று வணககள் : இனவ 

பின்வருமாறு. 

1. எண்கணி க் கூற்றுகள் : இனவ சி தமாழியில் பலவனக. 



2) விளக்கக் கூற்றுகள். 

3) ஒனரமுனறக் கூற்றுகள் : இடப்பக்க மாறியும் 

வலப்பக்கக் னகானவயும் ஒனர மாதிரியாக 

இருக்குமானால் (முழுஎண், மி ப்பு...), பின் னகானவ 

மதிப்பிடப்படும், ஒதுக்கீடு தசய்யப்படும். 

4) கலப்பு முனறக் கூற்றுகள் : னமற்கூறிய இரண்டும் 

வனகயில் னவறுபடும் தபாழுது, அது கலப்புமுனற கூற்று 

எனப்படும். இந்நினலயில் வலப்பக்கக் னகானவ  ன் 

தசாந்  முனறயினலனய மதிப்பீடு தசய்யப்படும். முடிவு 

இடப்பக்க மாறியாக மாற்றியனமக்கப் பட்டு, ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்படும். 

Statement number - கூற்று எை் : ஒவ்தவாரு கூற்றுக்கும் 

ஒதுக்கப்படும் த ாடர ்எண். மூல தமாழியில் எழு ப்படும் 

நிகழ் நிரலில் உள்ளது இது. 

 

staticiser - முணறணமயாக்கி : ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வரும் 

குறினககனள மாற்றும் முனறனமக் கூறு. 

 

static memory - நிணல நிணனவகம் : இது வரம்பிலா 

அணுக்க நினனவகம் மின்னாற்றல் இருக்கும் வனர 

இங்கு ்  கவல் இருக்கும். பயன்படு ்துவ ற்கு எளிது. 

ஆனால், தசலவு அதிகம், தநருக்கம் குனறவு, அதிக 

ஆற்றல் ன னவ. இது இயக்க நினனவக ்திற்குக் குனறவு. 

 

static turtle - நிணல ஆணம : னலானகா தமாழியில் கூற, 

இ ற்கு நினல ்  இடநினல உண்டு. இது ஒரு குறிப்பினய. 

முள், இடது என்னும் கட்டனளகளுக்கு ் துலங்கும். 

 

stationery - எழுதுபபாருள் : அசச்ிடப்படனவண்டிய 

 ாள். இ ன் மீது அசச்ியற்றி அசச்ுப் பதினவ ஏற்றும். 

 

statistical multiplexor - புள்ளி இயல் பன்மமாக்கி : னநரப் 

பிரிவுப் பன்மமாக்கியின் பதிப்னபக் குறிப்பது. 

 

status word - நிணலயுள்ள பசால் : தவளிப்புற அலகின் 



நினலனம குறி ்  தசய்தினயக் தகாண்ட தசால். 

எடு ்துக்காட்டு : எசச்ரிக்னகச ்தசய்தி. 

 

step change - படிநிணல மாற்றம் : ஒரு  னி உயரவ்ு 

புறக்கணிக்கும் னநர ்தில் நனடதபறும் தபாழுது ஒரு 

மதிப்பிலிருந்து மற்தறாரு மதிப்புக்கு ஏற்படும் மாற்றம். 

 

step counter - படிநிணல எை்ைி : கட்டனளகளில் படி 

நினலகனள எண்ணும் கருவி. எடு ்துக்காட்டு : வகு ் ல், 

தபருக்கல், இவற்றிற்கு ்  னி ் த ாடர ்தசயல்கள் 

ன னவ. 

 

steps in c programme - சி நிகை்நிரலில் 

படிநிணலகள் : இனவ பின்வருமாறு. 

1)  னலப்புப் பகுதி. 

2) வனக அறுதியிடும் பகுதி. 

3) ஆனணப் பகுதி. 

 

step statement - படிநிணலக் கூற்று : ஓர ்அடுக்கில் உள்ள 

சில எண்கள் அல்லது கூறுகள்  ாவச ்தசல்ல உ வுவது. 

 

stop bit - நிறுத்து பிட் : ஒ ்தினசயா ் த ாடர ்

தசலு ்துனகயில், ஒவ்தவாரு உருவின் முடிவில் வரும் பிட். 

 

storage - நசமிப்பு : கருவியனமப்புகள்  கவல்கனள ் 

ன க்கி னவ ் ல். 

 

storage allocation - நசமிப்பு ஒதுக்கீடு : குறிப்பிட்ட வனக ் 

 கவல்களுக்குக் குறிப்பிட்ட பகுதிகனள ஒதுக்கும் முனற. 

ஒரு நிகழ்நிரனல உருவாக்கும் தபாழுது நினறனவற்றப்பட 

னவண்டிய னவனலகளில் ஒன்று இசன்சமிப்பு ஒதுக்கீடு. 

த ாகுப்பியின் தசயல்களில் ஒன்று பலவனக ் 

 கவல்களுக்கும் ஒதுக்கப்பட்ட பகுதிகனளச ்

சுட்டிக்காட்டுவது ஆகும். 



 

storage capacity - நசமிப்புத் திறன் : ஒர ்ஊடக ்தின் ஓர ்

அலகில் னசமி ்து னவக்கப்படும்  கவல்களின் தமா ்  

அளவு. ஊடகங்கனள மாற்றாமல் த ாகுதினய மதிப்பீடு 

தசய்யலாம். 

 

storage cell - நசமிப்புக் கலம் : னசமிக்கலம். ஒரு 

னசமக ்தின் மிகசச்ிறிய இயல்கூறு. எடு ்துக்காட்டு : 

உள்ளகச ்னசமிப்பில் ஒரு  னி உள்ளகம். 

 

storage cycle - நசமிப்புச ்சுைற்சி : ஒரு சுழற்சிச ்

னசமக ்தில் தகாடுக்கப்பட்ட இடம் மதிப்பிடப்படும் 

தபாழுது னநரங்களுக்கு இனடனய உள்ள அளவு. 

 

storage media - நசமிப்பு ஊடகங்கள் :  கவல்கனள ் 

ன க்கும் கருவிகள். எடு ்துக்காட்டு : வட்டு, னபனழ, நாடா. 

 

storage networking - நசமிப்பு வணலயணமவுப் பைி : இது 

ஒரு புது நுணுக்கம். இங்கு ்  கவல் நன்னம  ரும் 

த ாழில் ஆ ாயமாகும். இன ச ்னசமி ்துப் பகிரந்்து 

தகாள்ள னவண்டும். 

 

store - நசமகம் : கிடங்கு  கவனலப் தபற்று ் ன க்கி 

னவக்கும் ஊடகம் அல்லது கருவியனமப்பு. 

 

stored programme - நசமித்த 

நிகை்நிரல் : உருவாக்கப்படும் நிகழ்நிரல் அழியாமல் 

இருப்பது. இன்று இது எல்லாக் கணிப்தபாறிகளிலும் 

உள்ளது. 

 

stpi, software technology park of india - எஸ்டிபிஐ, இந்திய 

பமன்பபாருள் பதாழில்நுட்ப பூங்கா, இபமபதாபூ : இது 

1990 இல் நிறுவப்பட்டது.  கவல் த ாழில் நுட்ப இயல் 

அனமசச்கக் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. முழுதும் 

 ன்னாட்சியுள்ள அனமப்பு.100 விழுக்காடு ஏற்றுமதி 

வழியனமந்  திட்ட ்ன க் தகாண்டது இது; இதில் 



தமன்தபாருள்கள் அடங்கும். இனவ ஏற்றுமதி 

தசய்யப்படுபனவ. 

 

streaming - ஓடவிடல் : காந்  நாடாவில் வினரவாகப் பதிவு 

தசய்யும் நுணுக்கம். 

 

stream - oriented data bus - உயர்நிணல வழித்தகவல் 

நகாப்புகள் :  கவல் னகாப்புகளில் ஒருவனக. இனவ 

னமலும் இரு வனகப்படும். 

1) பாடக் னகாப்புகள் : இவற்றில் உருக்கள் அடு ் டு ்து 

இருக்கும். னவறுதபயர ்உயரந்ினலக் னகாப்புகள். 

2)  ாழ்நினலக் னகாப்புகள் : இனவ பாடக் னகாப்புகனள 

விட வினரவானனவ. பா. Data files. 

 

string - சரம் : உருக்கள் ஒழுங்காகவும் ஒன்றுடன் 

மற்தறான்று இனணந்தும் இருக்கும் சரடு, 

எடு ்துக்காட்டு :  கவல் என்னும் தசால் 4 உருசச்ரம் 

தகாண்டது. String. H என்பது அடிக்கடிப் பயன்படும் 

இன்றியனமயாசச்ாரப்ு. 

 

structured language - கட்டணமப்பு பமாழி : இது ஒரு 

கணிப்தபாறி தமாழி. கட்டனமப்புள்ள நிகழ்நிரல் 

நுணுக்கங்கனள வளரப்்பது. இ ற்குச ்தசயற்னகச ்

தசால்வளமும் இலக்கணமும் பயன்படும். 

 

structured programming - கட்டணமப்பு 

நிகை்நிரல் : நிகழ்நிரலுக்குப் பயன்படும் முனற இயல். 

த ாடரந்ினலகளில் நிகழ்நிரல் பணிகனள விளக்க 

முனறயான தசய்முனற பயன்படும். 

 

structures - அணமப்புகள் : னவறுபட்ட  கவல் வனககனளக் 

தகாண்ட  கவல் இன ்திரட்டுக்கு அனமப்பு என்று சி 

தமாழியில் தபயர.் ஒவ்தவாரு  னி ்  கவல் இன ்திற்கு 

உறுப்பு என்று தபயர.் ஒவ்தவாரு உறுப்புக்கும் ஒரு 

 னி ்  தபயருண்டு. இது சி மாறி னபான்று நடப்பது. 

கட்டனமப்புக்குள் ஏனனய சி மாறினபாலக் 



குறிப்பிடப்படும். ஒவ்தவாரு உறுப்பும் படிக்கப்பட்டு ் 

 னி  கவல் இனமாக அசச்ிடப்படும். தபாதுவாக, 

அனமப்புகள் தபரும் நிகழ்நிரல்களில் சிக்கலான 

 கவல்கனள ஒழுங்கு தசய்யப் பயன்படுபனவ. 

பா. Control structures. 

 

strudl, structural design language - ஸ்ட்ரடல் கட்டணமப்பு 

வடிவணமப்பு பமாழி : அனமப்புகனளப் பகுக்கவும் 

வடிவனமக்கவும் பயன்படுவது. 

 

stylus - எழுதுகூர் : தூவல் னபான்ற கருவியனமப்பு. 

வனரகனலக் கல்னலாடு பயன்படுவது. 

 

stylus printer - எழுதுகூர் அசச்ியற்றி : இதில் ஒவ்தவாரு 

உருவும் புள்ளிக் னகால வடிவ ்ன ப் தபறும். இப்புள்ளிகள் 

எழுதுகூரினால் உண்டாக்கப்படும். னவறுதபயர ்கம்பி 

அசச்ியற்றி. 

 

subscript - கீை்க்குறி : இயல்பான எழு ்து வரிக்குக் கீழ் 

அசச்ிடப்படும் உருக்கள். எடு ்துக்காட்டு : a1 + b2. ஒ. Super 

script. 

 

subscripted variables, rules for - கீை்க்குறி மாறிகளுக்குரிய 

விதிகள் : இனவ பின்வருமாறு. 

1) கீழ்க்குறி எப்தபாழுதும் ஒரு முழு எண். 

2) கீழ்க்குறி மதிப்பு எதிரம்னறயாக இருக்க இயலாது. 

3) மாறியின் தபயருக்குப் பின் சதுர அனடப்புகளில் 

கீழ்க்குறி குறிப்பிடப்பட னவண்டும். 

4) ஒன்றுக்கு னமற்பட்ட கீழ்க்குறிகள் இருக்குமானால், 

அனவ  னிப்பட்ட சதுர அனடப்புகளில் குறிப்பிடப்பட 

னவண்டும். 

 

subset - உட்கைம் : இனங்காணக்கூடிய  கவல் இன ் 

த ாகுதி. இனவ தபருந்த ாகுதி சாரந்்திருக்கும். 



 

subtracter - கழிப்பி : இலக்கக் குறினககனளப் 

பயன்படு ்திக் கழி ் னலச ்தசய்யுங் கருவி. 

 

sujatha - சுஜாதா : இயற்தபயர ்ரங்கராஜன், புனனதபயர ்

சுஜா ா. புகழ்வாய்ந்  எழு ் ாளர,் தபாறியர,் அறிவியல் 

கன கள் எழுதுபவர,்  மிழ் இனணய-99 மாநாட்டின் 

வரனவற்பு ்  னலவர.்  ம்முனடய எழு ்துகனள 

மின்னம்பலம் மூலம் தவளியிடுபவர.் இனணய 

வளரச்ச்ியில் ஆரவ் ் துடன் பாடுபடுபவர.் 

 

suite - நிரல்பதாகுதி : ஒன்றுக்கு மற்தறான்று 

த ாடரப்ுள்ள நிகழ்நிரல்களின் எண்ணிக்னக. இயக்கு 

னவனலயாக இனவ ஒன்றன்பின் ஒன்று தசல்லும். 

 

summary - கருத்துச ்சுருக்கம் : இது ஓர ்அறிக்னக, 

அளிக்கப்பட்ட  கவல்களிலிருந்து குறிப்புகனளப் 

தபறுவது. 

 

superscript - நமற்குறி : இயல்பான எழு ்து வரிக்குனமல் 

அசச்ிடப்படும் உரு. எடு ்துக்காட்டு : x2 + y4. 

 

supervisory programme - நமற்பார்ணவ நிகை்நிரல் : இது 

ஒரு மு ன்னம நிகழ்நிரல் கணிப்தபாறியின் 

நினனவக ்தில் நினலயாக இருப்பது. னநரப்பகிரவ்ு, 

உட்பலன் / தவளிப்பலன் / பன்ம நிகழ் நிரல் சாரப்ுகள் 

ஆகியவற்னறக் கட்டுப்படு ்துவது. கணிப்தபாறியின் 

இன்றியனமயா  பகுதியாக இருந் ாலும், வன்தபாருள் 

பகுதியாகனவ கரு ப் படுவது. 

 

support - ஆதரவு : வாடிக்னகயாளரின் உறுதிதமாழி. 

இதில் உ வியும் வழிகாட்டலும் அடங்கும். கணிப்தபாறிப் 

பயிற்சியில் வாங்கிய தமன்தபாருனளப் பயன்படு ்துவது 

குறி ் து. 

 

surge - மின் எழுசச்ி : மின் சுற்றில் ஏற்படும் மின்னனாட்ட 



மாற்றம். இ னால் நுண்கணிப் தபாறியும் அ ன் 

தவளிப்புறப் பகுதிகளும்  வறான முடிவுகனளக் 

தகாடுக்கும். அல்லது னவனல தசய்வன  நிறு ்தும். 

 

surge protector - அணல எழுசச்ிப் பாதுகாப்பி : சுவரக்் 

கூட்டில் தபாரு ்தி இருக்கும் கருவியனமப்பு. மாறுதினச 

மின்னனாட்ட வரி எழுசச்ிகளிலிருந்து நுண் 

கணிப்தபாறிகனளப் பாதுகாப்பது. 

 

surveillance - கை்காைிப்பு : ஒரு மூல ்ன  

தமன்தபாருள் மூலம் கண்காணிக்கும் முனற. 

 

switch - பசாடுக்கி : 1) ஒரு பிட்டின் நினலனய 1-0, 0.13 க்கு 

மாற்றும் தபா ் ான். 2) நிகழ்நிரல்கனளக் கட்டனள. இது 

பல மாற்றுவழிகளில் ஒன்னற ் ன ரந்்த டுப்பது. 

 

symbolic address - குறியீட்டு முகவரி : ஒரு முகவரி 

தகாள்ளும் மூலதமாழி வடிவம். இதில் நிகழ்நிரலர ்

ன ரந்்த டுக்கும் ஒரு  னலக்குறியம், இன க் குறிக்கும். 

முகவரி  னி. முகவரியாக தமாழிதபயரக்்கப்படும். 

இப்தபாழுது நிகழ்நிரல் த ாகுக்கப்படும். 

 

symbolic language - குறியீட்டு 

பமாழி : கணிப்தபாறிக்குரிய கட்டனள ் த ாகுதி. இ ன் 

ஆங்கில தமாழி இயல்பினால், இன  நாம் நன்கறிய 

இயலும். நினறனவற்றப்பட இம்தமாழி எந்திர தமாழியாக 

மாற்றப்பட னவண்டும். 

 

symbolic name - குறியீட்டுப் பபயர் : இது ஒரு குறிப்பு. 

நிகழ் நிரல்களில் பயன்படுவது. மூலதமாழியில் 

எழு ப்படுவது. இம்தமாழி  கவல்கூறுகள், கட்டனளகள், 

தவளிப்புற அலகுகள் ஆகியவற்னறாடு த ாடரப்ுனடயது. 

தபாதுவாகக் குறியீட்டுப் தபயரக்ள் நினனவுக்குறிப்புக் 

குறினமகனளப் பயன்படு ்துவது. 



 

symbolic programming - குறியீட்டு நிகை்நிரல் : மூல 

தமாழியில் நிகழ்நிரனல எழுது ல். 

 

synchronization - ஒத்திணசயச ்பசய்தல் : தசலு ்தியும் 

தபறுவியும் கட்ட நினலயில் ஒன்றுடன் மற்தறான்று 

ஒ ்தினசந்து இயங்குமாறு தசய்வ ற்குரிய குறினககள். 

 

synchronizer - ஒத்திணசவி : இது னசமிப்புக் கருவியனமப்பு: 

 ாங்கியாகச ்தசயல்படுவது. 

கருவியனமப்புகளுக்கினடனய தசலு ்தும்  கவல்களின் 

வினளவுகனள ஈடு தசய்வது. இக்கருவியனமப்புகள் 

னவறுபட்ட அளவுகள் இயங்கும். 

 

synchronous computer - ஒத்திணச கைிப்பபாறி : இதில் 

எல்லாச ்தசயல்களின் னநரமும் ஒரு கடினகயிலிருந்து 

வரும் சம வினரவுக் குறினககளால் கட்டுப்படு ் ப்படும். 

 

synchronous data communication - ஒத்திணச தகவல் 

பதாடர்பு : இதில் ஒரு தபாதுக் கடிகாரக் குறினகயுடன் 

தசலு ்தும் மற்றும் தபறும் கருவியனமப்புகள் 

ஒ ்தினசயுமாறு தசய்யப்படும். 

 

syntax - பசாற்பறாடரியல் : இது இலக்கண விதிகள் 

அடங்கிய த ாகுதி. நிகழ்நிரல் தமாழியின் அனமப்னப 

வனரயனற தசய்வது. 

 

sysgen, system generation - சிஸ்பஜன், அணமப்பு 

இயற்றல், அஇ : ஒரு கணிப்தபாறியில் ஓர ்இயங்கு 

த ாகுதினய இயற்றலும் த ாடங்கி னவ ் லுமாகிய 

முனற. 

 

system - அணமப்பு : ஓர ்அலனக ் ன ாற்றுவிக்கும் 

தபாருள்களின் த ாகுதி. இனவ ஒன்றுடன் மற்தறான்று 

த ாடரப்ுள்ளனவ. 



 

systems analyst - அணமப்புப் பகுப்பாளர் : கணிப்தபாறி ் 

த ாடரப்ான ன னவகனள இனங்கண்டறிந்து அவற்னறச ்

தசயற்படு ்  நிரல் வகுப்பவர.் இது அலுவலக ் 

த ாடரப்ான எல்லாச ்தசயல்கனளயும் குறிக்கும். 

 

systems definition - அணமப்பு வணரயணற : அணமப்புப் 

பகுப் பாளர் உருவாக்கும் ஆவைம். 

Systems design - அணமப்பு வடிவணமப்பு : நடப்பிலுள்ள 

முனறகனள ஆராய் லும் பதிவு தசய் லும் 

புதியமுனறகனள வடிவனம ் லும். 

Systems events - அணமப்பு நிகை்வுகள் : இவற்றில் 

காலக்குறிப்பிச ்தசயல்கள்,  கவல் அணுக்கப் பினழகள், 

படிவ நினல மாற்றங்கள், கட்டுப் பாட்டு நினல 

மாற்றங்கள் மு லியனவ அடங்கும். 

Systems flowchart - அணமப்பு விதி முணறப்படம் : இதில் 

விதிமுனறக் குறியீடுகள் குறிப்பிட்ட எழு ்து ்  கவல் 

ஆய ்   ்ன க் குறிக்கும்; அனமப்பு வடிவனமப்பில் 

இனணந்  கணிப்தபாறிச ்தசய்முனறகளும் இதில் 

னசரும். 

Systems network architecture - அணமப்புவணலயணமவுக் 

கட்டணமப்பு : இது  கவல் வனலயனமவு மரபுச ்சீனரக் 

குறிக்கும்; ஐபிஎம்மால் உருவாக்கப்பட்டது. ஓம்பு 

முனறயாக்கி களுடன் முனனயங்கனள இனணக்கும் 

திட்டமுனறயாகும். ஒம்பு முனறயாக்கியில்  னிப் 

பயன்பாடுகனளப் பகிரந்்து தகாள்ளப்பயன்படுவது. 

Systems recovery time - அணமப்பு மீட்பு 

நநரம்: மீட்புக்குரிய காலம், னவறு தபயர ்மீள் ஒட்ட னநரம். 

System software - அணமப்பு பமன்பபாருள் : ஓர ்

அனமப்பிற்காக எழு ப்படும் தபாதுவான நிகழ்நிரல்கள். 

இனவ பயன்பாட்டு தமன்தபாருள்கனளஎழுதுவ ற்குரிய 

சூழனல ஏற்படு ்தும். அனமப்பு நிகழ் நிரல்களில் சில: 

1)த ாகுப்பி, 2)னகானவயாக்கி, 3)தமாழி தபயரப்்பி, 

4)நிரல் ஏற்றி. 

T 



Tab - தத்தி : உனரயாடல் தபட்டியில் னவறுபட்ட 

த ரிவுகனளக்காட்டப் பயன்படுவது. 

Table - அட்டவணை: நினன வக ்தில் அனமயும்  கவல் 

வரினசக் குறிப்பிட்ட திறனவப் பயன்படு ்தி ்  னி ்  கவல் 

இனங்கனள மீட்கலாம். அட்டவனணயாக இருக்கும் தபாழுது, 

 கவல்கனள எளி ாகப் படிக்கலாம். 

இ ற்கு <table> மற்றும் <table> ஒட்டுகனளப் பயன் படு ்  

னவண்டும். இந்  ஒட்டு, அகலம், நுண்ணனற இனடதவளி, 

நுண்ணனற உள்தவளி, கனர இயல்புகனளப் பயன்படு ்தும். 

அட்டவனணயில் <tr> மற்றும் <tr> ஒட்டுகள் வரினசகனள 

வனரயனற தசய்யும். <th> மற்றும் <td> ஒட்டுகள் 

நுண்ணனறகளின் உள்ளடக்கங்கனளக் குறிக்கப் 

பயன்படும். <th> ஐப் பயன்படு ்தி உருவாக்கப்படும் 

நுண்ணனறகளின் உள்ளடக்கங்கள் னமயமாகவும்  டிப்பாகவும் 

இருக்கும். இவ்விரு முடிவு ஒட்டுகளுக்குரிய ஒ ்  முடிவு 

ஒட்டுகள் </th> மற்றும் </td> ஆகும். 

Table attributes - அட்டவணன இயல்புகள் : இனவ பின்வரு மாறு. 1) 

அகலம், 2) நுண்ணனற இனடதவளிவிடல் 3)நுண்ணனற உள் 

தவளி 4)கனர. 

Table formatting - அட்டவணனப் படிவமாக்கல் : இன  

உருவாக்கக் கருவிப்பட்னட உ வும். இதில் பல நுண்படங்கள் 

இருக்கும். இனவ அட்டவனண ் த ாடரப்ான பல 

னவனலகளுக்குப் பயன்படுபனவ. ஒ. Page formatting. 

Tabular language - அட்lவணை பமாழி : முடிவு அட்டவனணகள் 

த ாடரப்ாக நிகழ்நிரல் ன னவனகளக் குறிப்பிடப் பயன்படுவது. 

இங்கு அட்டவனண, சிக்கல் வழி நிகழ்நிரல் தமாழியின் பணினய 

நினறனவற்றுவது. 

Tags - ஒட்டுகள் : னகாண அனடப்புகளில் (< >). இனவ 

திறவுசத்சால்னலக் தகாண்டிருக்கும். இசத்சால் ஒட்டின் 

னவனலனயக் குறிக்கும். எ-டு. <head>, <title>, <html> ஒட்டுகள் 

தபாருள் உணரவ்ு இல்லா னவ. தபரும்பாலானனவ இனணயாக 

இருக்கும். மு ல் ஒட்டு த ாடங்கு ஒட்டு எனப்படும். இது ஒரு 

வினளவு த ாடங்குவன ச ்சுட்டும். இரண்டாம் ஒட்டு முடிவு ஒட்டு 

எனப்படும். ஒரு வினளவின் முடினவக் குறிப்பது. 



Tags, kinds of - ஒட்டுகளின் வணககள் : இணவ பின்வரு மாறு. 1) 

கூடுணட ஒட்டுகள் : இனவ ஒட்டுக்குள் ஒட்டாகும். இவற்றில் உடல் 

ஒட்டு. எசட்ிஎம்எல் ஒட்டினுள் அனமயும். 

2) கணர, சாய்பவழுத்து. கீை்க் நகாடு மற்றும் ணமய 

ஒட்டுகள் : இனவ பாட ்ன க் தகாட்னட எழு ்திலும், 

சாய்தவழு ்திலும் அனம ்துக் கீழ்னகாட்டுப் பக்க ்தின் 

னமய ்தில் னவக்க உ வுபனவ. 

3) br ஒட்டு : இது கனர ஒட்டு. இது வரிமுறினவ உண்டாக்குவது. 

4) p ஒட்டு : இது ப ்தி ஒட்டு. ஒரு புதிய ப ்தினயக் குறிப்பது. 

5) தணலப்பு ஒட்டுகள் : இனவ தகாட்னட எழு ்து ஒட்டுகள். 

6) கிணடமட்டக் நகாட்டு ஒட்டு : கினடமட்டக் னகாடுவனரய இது 

உ வும். 7) சிறிய ஒட்டு : சிறிய எழு ்தில் பாட ்ன க் 

காட்டுவது. 8) எழுத்து வணக ஒட்டு : எழு ்துவனக, அளவு, நிறம் 

ஆகியவற்னறக் குறிக்க இது பயன்படும். 9) மார்குயூஸ் 

ஒட்டு : பாட ்ன  உருளச ்தசய்வது இது. 10) உருவ 

ஒட்டு : பாட ்தில் உருவ ்ன ச ்னசரப்்பது. 11) 

ஒலிஒட்டுகள் : இனவ ஒலிக் னகாப்புகளில் பயன்படுபனவ. 

Tag format - ஒட்டுப் படிவணமப்பு : ஆவணங்கனளக் குறிப்பிட்ட 

வடிவ ்தில் அனம ் ல்; அவற்னற ஒட்டுகளாகப் பயன்படு ் ல். 

Takedown time - எடுக்கும் நநரம் : எடுக்கும் தசயனல முடிக்க ் 

ன னவப்படும் னநரம். 

Tally reader - உடன்படு படிப்பி: உடன்படு பட்டியலிலிருந்  

 கவல்கனள அசச்ிட்ட எழு ்துகளாகப் படிக்கும் எந்திரம். எ-டு 

ஒளியுரு அறி னலப் பயன்படு ் ல். 

Tamil and internet - தமிழும் இணையமும் : இந்திய தமாழிகளில் 

மு ன்மு லில் இனணய ்தில் அறிமுகமாகியது  மிழாகும். 

 மிழ்ச ்தசால் முனறயாக்க தமன்தபாருள் 1978 வாக்கில் 

த ாடங்கியது. எல்லா ்  மிழ் எழு ்துகனளயும் வினசப் 

பலனகயில் அடக்கலாம். மின்னஞ்சலிலும் பயன்படுவது.  மிழ்ப் 

னபரகராதி, சங்க இலக்கியங்கள், கம்பராமாயணம், ஆழ்வார ்

பாசுரங்கள், ன வாரம், திருக்குறள் மு லியனவ இனணய ்தில் 

உள்ளன. 

Tamil internet 2000 - தமிை் இணையம் 2000 : இது மூன்றாம் 

அனன ்துலக மாநாடு.  மிழ் அடிப்பனடயில் அனமந்  



இனணய ்ன  ்  கவல் த ாடரப்ு த ாழில் நுட்ப ்ன  

வளரப்்ப ற்குப் பயன்படு ் ல். 22-24 ஜூனல, 2000 சிங்கப்பூரில் 

நடந் து.  மிழ் இனணயம் 1998 சிங்கப் பூரிலும்  மிழ் இனணயம் 

1999 தசன்னனயிலும் நடந் ன. தசன்னனயில் நடந்  மாநாட்டில் 

 மிழ் வினசப்பலனக அளனவ தசய்யப்பட்டது. 

Tamil internet keyboard - தமிை் இணைய விணசப்பலணக 1999: 15-

06-99 அன்று மு லனமசச்ர ்அவரக்ளால் முனறப்படி இது துவக்கி 

னவக்கப்பட்டது.  மிழ் இனணயம் 1999 இல் திட்டப்படு ் ப்பட்டு 

அனனவராலும் ஒப்புக் தகாள்ளப்பட்டது. 

Tamil satyam - தமிை் சத்தியம் : இது மிக விரிவான  மிழ் 

வனலய ் ளம். உலகம் முழுவதும் உள்ளது. உலக ்ன  இ ன் 

வழி காணலாம். சிங்கப்  

தமிை் இணையம்-99 வினசப்பலனகனயச ்தசன்னன  னலனமச ்

தசயலக ்தில் மாண்புமிகு கனலஞர ்அவரக்ள் முனறயாக ் 

த ாடங்கினவ ் ல் (பட ்தில் இருப்பவரக்ள் இடமிருந்து 

வலம்) திரு. ஜானகிராமன், புதுனவ மு லனமசச்ர,் முணனவர் 

அனந்தகிருஷ்ைன், மு லனமசச்ரின்  கவல் 

த ாழில்நுட்பவியல் அறிவுனரயாளர,் முதல்வர ்கணலஞர் னமய 

அனமசச்ர ்முரபசாலி மாறன். 

பூரில் அனமந்து அனன ்துச ்தசய்திகனளயுந்  ருவது. 

Tamil virtual university - தமிை் இணையப் பல்கணலக் 

கைகம் :  ரமணியில் அனமய உள்ளது.  மிழ் இனணய ்ன யும் 

அது த ாடரப்ான பல துனறகனளயும் த ாழில்நுட்ப முனறயில் 

வளரப்்பது. 

Tamizha-tamizha - தமிைா-தமிைா : உலக அளவில் வரும் 

மின்னி ழ் இ ன் நினறனவற்று அலுவலர ்பிரன் னகாஸ் 2000 

ஜனவரியில் த ாடங்கப்பட்டது. அனன ்து இ ழியல் 

சிறப்புகனளயுங் தகாண்டது. நட ்துவது யூடிவி இை்டர் 

ஆக்டில். 

Tanitec, tamil nadu institute of information technology - 

நடனிபடக்,  மிழ் நாடு  கவல் த ாழில்நுட்பவியல் நிறுவனம், 

 நா த ாநி 11-09-98 அன்று த ாடங்கினவக்கப்பட்டது.  கவல் 

த ாழில் நுட்ப ் துனறகள் பலவற்னறயும் வளரப்்பது. 

Tape - நாடா :  கவல்கனளப் பதிவு தசய்யும் நீண்ட நாடா. எ-டு 

காந்  நாடா. 



Tape alternation - நாடா மாற்றம் : இம்மாற்றம் நிகழ் நிரல் 

கட்டுப்பாட்டில் நனட தபறுவது. 

 

tape file - நாடாக்நகாப்பு : ஆவண ் த ாடர ்நாடாவில் 

வரினசயாக அனமந்திருக்கும். 

 

target attribute - இலக்கு இயல்பு : ஒவ்தவாரு இனணப்னபாடும் 

இது பயன்படுவது. இனணந்  ஆவணம் காட்டப்பட னவண்டிய 

சட்ட ்ன க் குறிப்பது. 

 

target computer - இலக்கு கைிப்பபாறி : குறிப்பிட்ட தபாருளறி 

நிகழ்நிரனல ஓட விடப் பயன்படுவது. 

 

target language - இலக்கு பமாழி : நிகழ்நிரல் மாற்றப்படும் 

தமாழி. 

 

task - பைி : நினறனவற்றப்பட னவண்டிய கட்டனள ் த ாகுப்பு. 

 

task descriptor - பைி விளக்கி : பன்மப் பணிமுனறயில் ஒரு பணி 

குறி ்  இன்றியனமயா ்  கவல், னவறுதபயர ்

நினல ்தினசசச்ாரி. 

 

task management - பைி நமலாை்ணம : ஓர ்இயங்கு 

த ாகுதியின் னவனலகனளக் கண்காணி ் ல், 

அட்டவனணயாக்கல்,  கவல்கனள அனுப்பு ல் மு லியனவ. 

 

telcomp - படல்காம்ப் : கணிப்தபாறி தமாழி. னபால்ட், தபரனக, 

நியுமன் ஆகினயாரால் உருவாக்கப்பட்டது. னநரப்பகிரவ்ு தமாழி. 

 

telecommunication - பதாணலத்பதாடர்பு : த ானலனபசிக் 

கம்பிகள், வடங்கள், ஒளி இனழகள் ஆகியனவ மூலம் தசய்தி ் 

த ாடரப்ு தகாள்ளு ல். 

 

teleconferencing - பதாணலக்கூட்டம் : த ானலக் காட்சிவழி 

நனடதபறுவது. 



 

telemedicine - பதாணல மருத்துவம் : த ானலவிலிருந்து 

மரு ்துவச ்தசய்திகனளப் பல நினலகளிலும் தபறு ல். இது 

இன்று உலகளவில் நனடதபறுவது. 

 

teleshopping - த ானலனபசி வழிப் தபாருள் 

வாங்கு ல் : பதாணலநபசியில் பதரிவித்து நமக்கு நவை்டிய 

பபாருள்கணள வாங்குதல். இதில் அலுவலகமும் கிடங்கும் 

தனித்தனிநய இருக்கும். 

 

terminal - முணனயம் :  கவல் த ாடரப்ு ் த ாகுதியிலிருந்து 

 கவனலப் தபறவும் அனுப்பவும் பயன்படும் கருவியனமப்பு. 

 

test - ஆய்வு :  கவல் கூனற ஆய்ந்து அது உரிய நினலக்கு 

உகந்  ா என்று பார ்் ல். 

 

test data - ஆய்வுத் தகவல் : மாதிரி ்  கவல். நிகழ்நிரனல 

ஆய்ந்து பாரக்்கப் பயன்படுவது. 

 

test programme - ஆய்வு நிகை்நிரல் : ஒரு கணிப்தபாறியின் text 

216 text 

வன்தபாருள் அலகுகளின் னவனலகனளச ்சரிபாரக்்க 

வடிவனமக்கப்பட்ட நிகழ்நிரல். 

Test run - ஆய்வு ஓட்டம் : ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்நிரல் சரியாக 

இயங்குகின்ற ா என்றும் பாரக்்கும் ஆய்வு. 

Text - பாடம் : உனர. ஒரு தசய்தியின் கூறு. 

Text attribute - பாட இயல்பு : பாடம் காட்டப்பட னவண்டிய 

நிற ்ன  இ ன்மூலம் குறிப் பிடலாம். 

Text boxes - பாடப்தபட்டிகள் : உனரப்தபட்டிகள். இனவ 

படிவங்களில் அடிக்கடி பயன் படும் கட்டுப்பாடுகள். ஒரு 

பாடப்தபட்டி என்பது எளிய வனகப்தபட்டி. இதில் பயனாளி  ன் 

உட்பலன் பாட ்ன  உள்விடலாம். இன  உருவாக்க உட்பலன் 

ஒட்னடப் பயன்படு ்  னவண்டும். இ ன் இயல்புகளாவன: 

எழு ்து, தபயர,் அளவு, மதிப்பு. 



Text editing - பாடப் பதிப்பு : புதிய பாட ்ன  உட்தசலு ் ல் 

அல்லது ஆவண ்தில் இருக்கும் பாட ்ன  மாற்றியனம ் ல். 

Text editor - பாட பதிப்பியற்றி: ஒரு கணிப்தபாறியிலுள்ள 

நிகழ்நிரல். மூல நிகழ்நிரனலப் பதிப்பிக்க நிகழ்நிரலருக்கு 

உ வுவது. 

Text formatting - பாட படிவனமப்பு : உனரக்கு ்  குந்  

வடிவனமப்பு அளி ் ல். 

Text selection - பாட ்ன ரவ்ு : தசால், வரி, ப ்தி, மு லிய வற்னற 

அறியப் பாட அறிவு ன னவ. இ ற்கு அன  எவ்வாறு 

ன ாந்த டுப்பது என்பன  நாம் அறியனவண்டும். 

பாட ்ன ரவ்ுக்குப் பின், பாட ்தில் மாற்றம் தசய்ய னவண்டும். 

பாட ்ன  நகர ்்திப் படி எடுக்க னவண்டும்; தகாட்னட 

எழு ்துகளில் அனமக்க னவண் டும். பாட ்தின் எழு ்து, நிறம் 

ஆகியவற்னறயும் மாற்றலாம். பாட ்ன  மாற்றச ்சுட்தடலி 

அல்லது வினசப் பலனகனயப் பயன்படு ் லாம். 

Text selection with keyboard - வினசப் பலனகப் பாட ் ன ரவ்ு : 

இதிலுள்ள படி நினலகள் பின்வருமாறு. 

1) ன ரந்்த டுக்க னவண்டிய பாட ் த ாடக்க ்திற்குச ்தசருகு 

புள்ளினய நகர ்்துக. 

2) இடம்தபயர ்திறனவ கீழ் அழு ்துக. இயக்க ்திறவுகனள ் 

ன னவப்பட்ட பாட ்ன ச ்சுட்டிக் காட்டப் பயன்படு ்துக. 

3) இடம்தபயர ்திறவு விடுபடும் தபாழுது,பாடம் 

ன ரந்்த டுக்கப்பட னவண்டும். 

Text selection with mouse - சுட்தடலிப் பாட ்ன ரவ்ு : text 
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Tool 

இதிலுள்ள படிநினலகள். 

1) ன ரந்்த டுக்க னவண்டிய பாட ்த ாடக்க ்திற்குச ்

தசருகுபுள்ளினய நகர ்்  னவண்டும். 

2) இடது சுட்தடலிப் தபா ் ான் அழு ் ப்பட னவண்டும், 

கீழ்க்தகாண்டு தசல்லப்பட்டு, ன ரவ்ுதசய்ய னவண்டிய 

பாட ்திற்குக் குறுக்னக நகர ்் ப்பட னவண்டும். 



3) ன னவப்படும் பாடம் ன ரவ்ு தசய்யப்பட்ட பின், சுட்தடலிப் 

தபா ் ானன விடுவிக்க னவண்டும். 

Text selection shortcuts - பாடத் நதர்வுக் குறுக்கு வழிகள்: 

1) பசால்லில் இரு தட்டல்கள்: தசால்னல ் ன ரந்்த டுக்க 

2) வரிக்கு அடுத்து ஒரு தடணவ தட்டல்: குறிப்பிட்ட வரினய ் 

ன ாந்த டுக்க 

3) ணமய a ஐ அழுத்துக: முழு ஆவண ்ன யும் ன ரந்்த டுக்க. 

Thrashing - பிணையுரல் : மாயச ்னசமிப்பு ் த ாகுதிகளில் 

உண்டாகும் பினழநினலனம. 

Tidel software park - ணடடல் பமன்பபாருள் பூங்கா:  ரமணியில் 

 மிழ்நாடு அரசு தபரும் தபாருள் தசலவில் அனம ்துள்ளது. 04-07-

2000 அன்று  னலனம அனமசச்ர ்மாண்புமிகு திரு. வாஜ்பாய் 

அவரக்ளால் மு லனமசச்ர ்மாண்புமிகு கனலஞர ்அவரக்ள் 

 னலனமயில் திறந்து னவக்கப்பட்டது. ஒரு தபரிய  கவல் 

த ாழில்நுட்ப வளாகம்  மிழக ்தில்  கவல் த ாழில் நுட்ப 

வளரச்ச்ினய னமம்படு ்துவது. இது அனமந்திருப்பது 

 மிழ்நாட்டுக்கு ஒரு சிறப்பு. 

Timer control - நநரக் கட்டுப்பாடு : விஷ-வல் னபசிக்கில் உள்ள 

எளிய கட்டுப்பாடு இது. ஓர ்பயன்பாட்டில் னநர ் த ாடரப்ான 

முனறயாக்கனலப் பயன்படு ்  உ வுவது. இன ப் 

பயன்படு ்தும் தபாழுது மூன்று பண்புகனள மாற்றனவண்டும். 1) 

தபயரப்் பண்பு 2) இனடதவளிப் பண்பு 3) இயலும் பண்பு. 

Time series - நநரத் பதாடர்: னநரப்பகிரவ்ில்  கவல்கனள ் 

 னி ் னி கூறுகளாக ் த ாடராகச ்தசலு ்து ல். இ ்த ாடரில் 

குறிப்பிட்ட னநரங்களுக்கு அளவறி மதிப்புகள் ஒதுக்கப்படும். 

Timing error - நநரப்பிணை: ஒரு நிகழ்நிரனல வடிவனமக்கும் 

தபாழுது உண்டாகு ்  வறு. 

Tool bar - கருவிப் பட்ணட : விஷ-வல் னபசிக்கின் ஒரு பகுதி. இதில் 

னவறுபட்ட தபா ் ான்கள் உள்ளன. நான்கு வனகக் கருவிப் 

பட்னடகளாவன. free from select 

Eraser 

Pick colour 

Pencil 



Airbrush 

Line 

Rectangle 

Ellipse 

Selection 

Fill with colour 

Magnifier 

Brush 

Text 

Curve 

Polygon 

Rounded rectangle 

கருவிப்பட்னட 

1) திட்டக் கருவிப்பட்னட : இது  வறு ல் கருவிப்பட்னட 

தினரயின் னமலுள்ளது. 

2) பதிப்புக் கருவிப்பட்னட : விஷூவல் னபசிக் குறினமனயப் 

பதிப்பிக்கும் தபாழுது அ ற்கு உ வப் பல  கவல் இனங்கனளக் 

தகாண்டது. 

3) பினழ கனளயும் கருவிப் பட்னட : பினழ நீக்க உ வுவது. 

4) படிவப் பதிப்பியற்றி : சரி தசய்யும்  கவல் இனங்கனளப் 

படிவங்களில் தகாண்டது. 

 

tool box - கருவிப் பபட்டி : படிவ ்திற்குரிய பல 

கட்டுப்பாடுகனளயும் இது தகாண்டது. கட்டுப்பாடுகள் ஒன்றில் 

சுட்தடலிக் குறிப்பினய நகர ்்  ஒரு சிறிய னமல் மீட்புக் கருவிக் 

குறிப்பு த ரியும். இது கட்டுப்பாட்னடச ்சுருக்கமாக விளக்கும். 

ஒரு புதிய திட்டம் த ாடங்கும் தபாழுது இக்கட்டுப்பாடுகள் 

முன்கூட்டினய கருவிப் தபட்டியில் னசரக்்கப்படும். 

 

trace - சுவடு : தமன்தபாருள் தசய்முனறயின் தபாழுது 

ன ான்றும் எல்லாப்படி நினலகளின் பட்டியல் முனறனமப் tra 



பினழனய அறி னல இ ன் னநாக்கம். 

Trace programme - சுவடு நிகை்நிரல் : இது குனறயறி நிகழ்நிரல், 

ஏனனய நிகழ்நிரல்களில் பினழகனளக் கண்டறிந்து சரிபாரக்்க 

இது பயன் படுவது. 

Track- தடம் : காந்  நினனவகக் கருவியனமப்பில் உள்ள வழி: 

 கவல்கனளப் பதிவு தசய்ய்ப் பயன்படுவது. 

Transaction - நடவடிக்ணக : ஆவண ்ன  உருவாக்குவ ற் குரிய 

நிகழ்வு. 

Transaction data - நடவடிக்ணகத் தகவல் : இலக்கங்கள் அல்லது 

உருக்களின் திரட்டு. மு ன்னமக் னகாப்னப உருவாக்க உ வுவது. 

Transfer - மாற்றுணக : நினனவக ்தின் ஒரு பகுதியிலிருந்து 

மற்தறாரு பகுதிக்கு ்  கவல் கனளப்படி எடு ் ல் நிகழ் நிரல் 

கட்டனள மூலம் இது நனடதபறுகிறது. 

Transistor - படிகப் பபருக்கி: மின்னணுக் கருவியனமப்பு. 

மின்னனாட்ட ்ன க் கட்டுப்படு ்  அனரகுனறக் கட ்திப் 

பண்புகனளப் பயன்படு ்து வது. திறப்பிகனள (வால்வுகள்) 

மாற்றீடு தசய்து கருவியின் அளனவக் கணிசமாகக் குனற ்  து. 

இது தசய்  புரட்சினய இப்தபாழுது னலசர ்தசய்கிறது. னலசர ்

கணிப்தபாறியின் ஓர ்இன்றியனமயாப் பகுதியாக உள்ளது. 

கணிப்தபாறி வழியாகனவ ஒளியசச்ு நனட தபறுவது. 

Translation- பபயர்ப்பு: கணிப்தபாறி மாதிரி னபால் அனமந்  

தபாருனள இடப்தபயரச்ச்ி தசய் ல். அ ாவது, கணிப்தபாறி 

வனரகனலயில் ஆய அசச்ுகளின் த ாகுதி வழியில் இப்தபாருள் 

நகரும். 

Transport - நபாக்குவரத்து: இலக்கக் கணிப்தபாறியில் ஒரு 

னசமிப்புக் கருவியனமப்பிலிருந்து மற்தறாரு கருவிய னமப்பிற்கு 

ஒன்னற முழுதுமாக மாற்று ல். 

Tree - மரப்நபாலி : ஒரு பூட்ட விழ்ப்பி. இதில் உட்பலன், 

தவளிப்பலன் வழிகளின் வனரகனல குறியீடு மர ்ன  ஒ ்தி 

ருக்கும். 

Treeware - மரப்பபாருள் : அசச்ிட்ட இ ழ்களும் தசய்தி ் 

 ாள்களும். கணிப்தபாறி னபசச்ுதமாழி. 

Truncate -ஒடுக்கு : சிறப்பில்லா  இலக்கங்கனளக் குனற ் ல். 



Trunk - நடுவகம் : தவளிப்புற அலகிற்கும் னமய 

முனறயாக்கிக்கும் இனடனய உள்ள இனடமுக வரி. Ttml, tagged 

text markup 

Language -டிடிஎபமல் இணைப்பாடக் 

குறிபமாழி : கணிப்தபாறி தமாழிகளில் ஒருவனக. 

Turtle-ஆணம : காட்சி ் தினரயிலுள்ள சிறிய முக்னகாணக்குறி 

காட்டி. னலானகா தமாழியுடன் இனணந்து ஆனம வனரகனலனய 

நினறனவற்றுவது. 

Turtle graphics -ஆணம வணரகணல : கணிப்தபாறி ் தினரயில் 

உருவாக்கப்படும் படங்கள். இனவ னலானகா கல்வி நிகழ்நிரனலப் 

பயன்படு ்துவது. 

Tutorial - தனிப்பயிற்சி : தமன் தபாருள் அல்லது வன் தபாருனள 

ஓடவிடும் கட்டனளகள். நிகழ்நிரல் வடிவில் இருக்கும். 

Type bar - அசச்ுப்பட்ணட : அசச்ிடும் உறுப்பு. உருக்கள் அல்லது 

குறிகள் புனடப்பாக இதில் அனமந்திருக்கும் எ-டு துனளயிடும் 

அட்னட அட்ட வனணயாக்கியின் அசச்லகின் பகுதி. 

Type drum -அசச்ுருணல:பீப்பாய் வடிவ உருனள, வரி 

அசச்ியற்றியில் பயன்படுவது,பல அசச்ிடும் நினலகனளக் 

தகாண்டது. 

Type face - எழுத்துமுகம் :குறிப்பிட்ட அசச்ியற்றி அசச்ிடும் 

உருக்களின் வடிவனமப்பு. 

U 

Uart, universal asynchronous receiver/trasmitter- யூஆர்ட்,அணனத்து 

ஒத்திணசயாப் பபாறுவி / பசலுத்தி, அஒபபபச : னபரளவு 

த ானகயாக்கு முனறனமச ்சுற்று. த ாடர ்தசய்தி ் த ாடரப்ு 

வனலயனமனவாடு ஒரு னபாக்குவாயினல இனணக்கப் 

பயன்படுவது. 

Ucsd pascal, university of california, san diego pascal - யூசிஎஸ்டி 

பாஸ்கல், கலிநபார்னியப் பல்கணலக் கைகம், நசன்டிநகா 

பாஸ்கல் : பாஸ்கல் தமாழியின் வடிவம். இப்பல்கனலக் 

கழக ் ால் உருவாக் கப்பட்டது. 

Unattended operation -உன்னிப்பிலாச ்பசயல் : வன் தபாருளில் 

பகுதிகள்  ாமாக இயங்கு ல். 



Unattended time -உன்னிப்பிலா நநரம் : கணிப்தபாறி 

நிறு ் ப்படும் னநரம் னபணுனகப் பணிக்கு உட்படு ் ப் 

படுவதில்னல. 

Uncommitted logic array - கட்டுப்படா முணறணம அைி : இது 

ஒருவனக ஒருங்கினண சுற்று. முனறனமப் பகுதிகள் 

பலவற்னறக் தகாண்டது. இவற்றின் னவனலகள் உற்ப ்தியின் 

தபாழுது வனரயனறப்படு ்  ப்படுவ ற்கில்னல. இரண்டாம் 

முனறயாக்கு நினலயில் இன்னது என்று கூறலாம். 

Unconditional branch in-struction - நிபந்தணனயற்ற கிணளக் 

கட்டணள : ஒரு நிகழ் நிரலின் மற்தறாரு 

பகுதிக்குக்கட்டுப்பாட்னட மாற்றுவ ற் குரிய கினளக்கட்டனள. 

Unexpected halt - எதிர்பாரா நிறுத்தம் : குறுக்கீடு இல்லாமல் 

ஒரு நிகழ்நிரலில் ஏற்படும் னட 

Uniform resource locator, url - ஒரு சீர் இடங்காைி, 

ஓசீஇ : ஒவ்தவாரு இனடயப் பக்க ்தின் (தவப்னபஜ்)  னி ்  

முகவரி இது; நம் அஞ்சல் முகவரி னபான்றது. 

Unit delay - அலகுத் தாமதம் :இது வனலயனமவு த ாடரப்ானது. 

இ ன்தவளிப் பலன் ஓரலகு னநர ் ால்  ாமதிக்கப்படும் 

உட்பலனுக்குச ்சமம். 

Uniterm - ஒற்ணறச ்பசால் : ஒரு தசால், குறியீடு அல்லது எண் ஒரு 

திரட்டிலிருந்து  கவனல மீட்க, ஒரு வண்ணனனயாகப் 

பயன்படு ் ப்படுவது. 

Unitor - ஒருங்கியக்கி : கணிப்தபாறிகளில் பூல் தசயல் ஒன்று 

னகனய ஒ ்  னவனலனயச ்தசய்யும் கருவியனமப்பு அல்லது 

மின் சுற்று. 

Unit - அலகு : ஒப்பீட்டு அளவு மதிப்பு. அன  அளவின் மற்ற 

மதிப்புகனள த ரிவிக்கப பயன்படுவது. 

Unit record - அலகாவைம் :னசமிப்பு ஊடுகம். எ-டு துனளயிட்ட 

அட்னட. 

Unit string - அலகுசச்ரம் :ஒனர ஒரு உறுப்புள்ள சரம். 

Unix - யூளிக்ஸ் : இந்  இயங்கு த ாகுதி பயனாளிகனளக் 

கணிப்தபாறினயாடு ஒனரசமயம் னவனல தசய்ய அனுமதிப்பது. 

ஆக, இது பன்மப்பயனாளி இயங்கு த ாகுதியாகும். இது 



னகாப்புகள் அனடவுகள் ஆகியவற்னற எவரும் முனறனகடாக 

அணுகாவண்ணம் பாதுகாப்பளிப்பது 

Unmodified instruction - மாறாக்கட்டணள:அடிப்பனடக் கட்டனள. 

Unpaged segment - பக்கமிடாப் பகுதி :பக்கங்களாகப் பிரிக்கப் 

படா  பகுதி.ஆகனவ, இது மு ன்னமச ்னசமக ்திற்கும் மாயச ்

னசமக ்திற்கும் இனடனய ஒரு முழு ் த ாகுதியாக 

மாற்றப்படுவது. 

Unused time- பயன்படா நநரம் :இந்னநர ்தில் தசாடுக்கி 

திறக்கப்படும். கருவி னவனல தசய்யாது. 

Unwind - அகற்று : கட்டனளகள் தகாண்ட வரினசனயக் 

குறிப்படு ் லும் மீள் ஒழுங்கு தசய் லும்.சிவப்பு 

நாடாச ்தசயல்கனள நீக்கப் பயன் படுவது. 

Update - நமம்படுத்து : னகாப்புகள் ஆவணங்கள் மு லிய வற்னற 

உயரவ்ாக்கல், 

Usart, universal synchronous | asynchronous receiver ! Transmitter 

யூசாரட்், அனன ்து ஒ ்தினசயும் / ஒ ்தி னசயாப் தபறுவி / 

தசலு ்தி, அஒஒதபதச இது தவளிப்புறக் கருவியனமப்னபக் 

குறிக்கும். னமயச ்தசயலக ்திலிருந்து ஒரு னபாக்கு ்  கவனல 

இக்கருவியனமப்பு தசலு ்துனகக்காக ்  கவல் த ாடராக 

மாற்றும். அன  சமயம் த ாடர ் கவல்கனளப் தபற்றுக் கணிப் 

தபாறிப் பயனுக்காக, அனவகனள ஒருனபாக்குப் பிட்டுகளாகவும் 

இக்கருவியனமப்பு மாற்றவல்லது. 

User defined character -பயனாளி வணரயணறயுள்ள உரு : ஒரு 

குறினம ் த ாகுதியிலுள்ள உரு. 

User friendly -பயனாளி நை்பி : சிறப்பறிவு இல்லாமல் ஒரு 

பயனாளி இயக்கக்கூடிய தமன்தபாருள் அல்லது வன்தபாருள் 

த ாகுதி. 

User group, ug -பயனாளிக் குழு, பகு : குறிப்பிட்ட 

கணிப்தபாறினய ்  கவல் பகிரவ்ுக்காகப் பயன்படு ்தும் 

மக்கள். 

User hot line -பயனாளி நநரடிச ்பசய்தித் 

பதாடர்பு:உற்ப ்தியாளருக்கு னநரடி ் த ானலனபசி அணுக்கம். 

பயனாளிகளிடம்  ங்கள் தபாருள்கள் குறி ்  சிறப்பு கனளக் 

கூறல், 



User interaction -பயனாளி இணட விணன : கணிப்தபாறி ் 

த ாகுதிக்கும் பயனாளிக்கும் இனடனய உள்ள வினனமிகு 

தசய்தி ் த ாடரப்ு. 

User memory -பயனாளி நிணனவகம் : இது னமயச ்தசயலக 

நினனவகம். பயனாளி இ ற்கு அணுக்கம் உனடயவர.் 

பயன்பாட்டு நிகழ்நிரல்களால் பயன்படு ் ப்படும் வரம்பிலா 

அணுக்க நினனவக ்தின் ஒரு பகுதி. 

User port-பயனாளி வாயிள்:ஒரு  கவல் த ாடரப்ு 

வனலயனமவில் கணிப்தபாறினயாடு பயனாளி 

த ாடரப்ுதகாள்ளும் வாயில். 

Using screen savers -திணரக் காப்பிகணளப் 

பயன்படுத்தல் : னவடிக்னகக்காகப் பயன்படு ் லாம். இனவ 

பல. 

Usrt, universal synchronous receiver / transmitter -யூசர்ட், அணனத்து 

ஒத்திணச பபறுவி / பசலுத்தி, அஒபயபச: இது வினரவுச ்

தசலு ்தி மாற்றி. இதில் ஒ ்தினச கருவியனமப்பு உள்ளது. இதில் 

த ாடர ் கவல் ஒரு னபாக்கு  கவலாகவும், ஒரு னபாக்கு  கவல் 

த ாடர ் கவலாகவும் மாறும். 

Utility functions -பயன்பாட்டு நவணலகள் : தபாது முனறச ்

தசய்முனறகனளச ்தசய்யப் பயன்படுபனவ இனவ. எ-டு 

அசச்ிடல், நகரும்  கவல், வட்டிலிருந்து படி ் ல். 

Utility routines-பயன்பாட்டு நணடமுணறகள் : அனமப்பு 

நிகழ்நிரல்களின் த ாகுதினய இனவ குறிக்கும். வன்தபாருள் 

வழங்குபவரால் அளிக்கப்படுபனவ. குறிப்பிட்ட னவனலகனளச ்

தசய்யப் பயன்படுபனவ. 

V 

Validation -பசல்திறனாக்கல்:  ர ்திற்னகற்றவாறு 

இருப்ப ற்குரிய ஆய்னவச ்தசய் ல். 

Validity check -பசல்திறன் சரிபார்ப்பு : குறிப்பிட்ட வனர 

யனறகளுக்குள்  கவல்  வறுவன  உறுதிதசய்யும் சரிபாரப்்பு. 

Valid programme -பசல்லுபடியாகும் நிகை்நிரல் : இது ஒரு 

கணிப்தபாறி நிகழ்நிரல். இ ன் கூற்றுகள்  னியாகவும் 

த ாகுதியாகவும் நிகழ்நிரல் தமாழியின் தசாற்தறாடரியல் 



விதிகனளப் பின்பற்றுபனவ. இனவ எந்திர தமாழி நிகழ்நிரலாக 

மாற்றுவ ற்குரியனவ. 

Value - மதிப்பு : இது பாடப் தபட்டி மதிப்பு. இப்தபட்டியின் 

 வறு ல் மதிப்னபக் குறிக்கப் பயன்படுவது. 

Variable -மாறி:ஒரு நிகழ் நிரலில் பயன்படும் குறியீடு. ஒரு 

மதிப்புள்ள அளனவ இது குறிக்கும். இம்மதிப்னப நிகழ் நிரல் 

நினறனவற்றலின் தபாழுது மறு ஒதுக்கீடு தசய்யலாம். நினனவக 

இடனம மாறிலியாகும். இ ற்குப் தபயர ்உண்டு.ஒ. constant. 

Variable block -மாறுபதாகுதி : த ாகுதியின் அளவு நினலயாக 

இல்லாமல் மாறுவது. இது  கவல் ன னவகனளப் தபாறு ்து 

அனமயும். Variable connector -மாறு இனணப்பி :விதிமுணறப் 

படத்தில் ஒரு முணனக்குநமல் இணைக்கப்படும் இணைப்பி. 

Variables, kinds of -மாறியின் வணககள் : நினனவக இட ்தில் 

 கவல்கள் உள்ளன ப் தபாறு ்து மாறிகள் வனகப்படு ் ப் 

படுகின்றன. அவ்வனகயில் இனவ நான்கு. 

1) முழுஎை் மாறிகள் ; இனவ னமலும் நான்கு வனக. I) நீள் 

முழுஎண் மாறிலி, ii)குறு முழு எண் மாறிலி, iii) குறியிலா முழு 

எண் மாறிலி, iv) முழு எண் மாறி. 

2)பமய் மாறிகள் :இனவ னமலும் இரு வனகப்படும். 

Vari 225 

 
| 

I) மி ப்பு மாறி, ii) இரட்னட மாறி. 3) பை்பு மாறிகள்: இனவ 

னமலும் இரு வனகப்படும். I) குறியிட்ட பண்பு மாறி, ii) குறியிடாப் 

பண்பு மாறி. 4)சர மாறிகள் :முழு எண் மதிப்புள்ளது முழு எண் 

மாறிகள். தமய் மதிப்புள்ளது தமய்மாறி. ஒரு பண்னப மட்டும் 

தகாண்டது. பண்பு மாறி. ஒரு சர ் கவனல மட்டுங்தகாண்டது 

சரமாறி. 

Variable, scope of -மாறியின் எல்ணல : ஒரு மாறினய எவ்வளவு 

காலம் பயன்படு ் லாம் என்பன  எல்னல. அன ப் பாரக்்கும் 

நனடமுனறகள் என்ன என்பதும் இதில் அடங்கும். அவ்வனகயில் 

இந்  எல்னல மூன்று வனகப்படும் : 1) உள்ளிட எல்னல 2) அலகு 

எல்னல 3) முழு எல்னல. 



Vector - திணசசச்ாரி: இது சுட்டளவுகனளக் குறிப்பது. இசச் 

சுட்டளவுகள் தினச, த ானலவு ஆகியவற்னறக் குறிப்பனவ. 

Verb - பயனிணல : னகாபல் தமாழியில் ஒரு நிபந் னன யற்ற 

கூற்றின் ஒரு பகுதினயச ்சுட்டிக் காட்டும் பகுதியின் தசயல். 

Vertical instruction -பசங்குத்துக் கட்டணள:எந்திர தமாழிக் 

கட்டனள. இது ஒரு  னிக் கட்டனளனய நினற னவற்றுவது. 

Vertical resolution -பசங்குத்துப் பகுப்புத் திறன்: பிரிதிறன் 

அளவு. தினரயில் ன ான்றும் குறும்படங்களின் 

எண்ணிக்னகயால் இது உறுதி தசய்யப்படும். Very large scale 

integration, vlsi - னபரளவு ் த ானக யாக்கல்,னபஅத ா: ஒரு 

சிலிகன் நறுவலில் ஒருங்கிணை சுற்றிணன அணமத்தல். இது 

100,000 படிகப் பபருக்கிப் பகுதிகணளக் பகாை்டது. 

Vga - video graphic array - விஜிஏ : ஒளிக்காட்சி வனர கனல 

அணி. 

Video - ஒளிக் காட்சி ; காட்சி தவளிப்பாட்டு அலகு தினர. 

Video bandwidth -ஒளிக்காட்சிக் அணலவரிணச 

அகலம் : கணிப்தபாறிக் கண்காணிப்பில் ஒரு வினாடிக்கு ் 

ன ான்றும் புள்ளிகளின் எண்ணிக்னக. 

Video computer -ஒளிக்காட்சிக் கைிப்பபாறி : தபாதுவாக 

வினளயாட்டு நிகழ்சச்ிகனளப் னபாட்டுப் பாரக்்கப் பயன்படும் 

வணிகநினலக் கணிப்தபாறி. 

Video signal -ஒளிக் காட்சிக் குறினக : மின்னணுக் 

குறினக எல்லா  ் கவல்கனளயும் சுமந்து தசல்வது எடு நிறம், 

தசறிவு, இடம் ஒ ்தினச ல். 

View - காட்சி: பாரன்வ எல்னல. 

Viewing time -காட்சி நநரம் : னசமி ்   கவலுக்னகற்பச ்னசமிப்புக் 

குழாய் காட்சிப் பலனன அளி ் ல். 



Vintoncerf- விை்டன் சரஃ்ப் : 

 
இனணய ்தின்  ந்ன  இவர ்கரு ்துப்படி இனணயம் 

எல்னலயிலா நன்னமகனளயும் நலங்கனளயும் அளிக்கக் 

கூடியது. இவர ்மனனவி 50 ஆண்டுகள் தசவிடாக இருந் ார.் 

இன  இவர ்குணப்படு ்தினார.் இனணய ்ன  ஆராய்ந்  

தபாழுது இவர ்இன க் கண்டறிந் ார.் 

மனி  உடலியலுக்கும் மின்னணுவியலுக்கும் இனடனய பாலமாக 

அனமந்  கருவியனமப்பு இவ்விந்ன னய நிகழச ்தசய் து. இது 

ஓர ்உணரக்ருவி. இவர ்இக்கண்டு பிடிப்னப இனணய ்தில் 

நிகழ் ்தினார.் இனணயம் என்பது ஒரு தபரிய கனரயான் புற்று 

னபான்றது என்று இவர ்கூறுகின்றார.் 

Vipnet, vigyan prasar network - விப்பநட், விஞ்ஞான பிரசார 

வணலயணமவு, விபிவ : மக்கள் அறிவியல் பரப்பும் இந்திய ் 

ன சிய வனலயனமவு.1989 இல் நிறுவப்பட்டது.  ன்னாட்சி 

நிறுவனம். 

Virgin medium -கன்னி ஊடகம்: எவ்வனக ்  கவலும் இல்லா  

கருவி எடு தநகிழ்வட்டு 

Virtual address -மாய முகவரி: னசமிப்பு இட ் த ாடரப்ானது. 

Virtual circuit -மாயச ்சுற்று: குறிப்பிட்ட தசய்திக்காக உள்ளது; 

சிப்பச ்தசாடுக்கி வனலயனமவு மூலம் தசல்லும் வழி. 

Virtual mahazine, the -மாய இதை்: உலகின் பன்ம, ஊடக மு ல் 

இ ழ். இந்தியாவில் 2000 தசம்படம்பரில் த ாடங்கப் பட்டது. 

இ ழ்ச ்சிறப்புகள் எல்லாவற்னறயும் தகாண்டது. 

Virtual memory -மாய நிணனவகம் : கருவி நினனவக ்திற்கு 

அப்பால் நினனவக தவளினய இனங்காண முனறயாக்கினய 

அனுமதிக்கும் த ாகுதி. 

Virus - நசச்ுப்பிணை : இது ஒரு 

https://ta.wikisource.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D:Dr_Vint_Cerf_ForMemRS.jpg
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வரிடமிருந்து மற்தறாருவருக்குப் பரவும் நசச்ுயிரி அன்று. 

மாறாகக் காழ்ப்புள்ள நிகழ் நிரல். ஒனர இரவில் உலகம் முழுதும் 

ஒரு கணிப்தபாறியி லிருந்து மற்தறாரு கணிப்தபாறிக்குப் 

பரவுவது. இனணயம் இ ற்குக் கருவியாக இருப்பது. இன  ் 

 டுக்க இயலும் ஒ.love bug, mtx. 

Virus primer -நசச்ுபிணை அரிசச்ுவடி : கணிப்தபாறி நசச்ுப் பினழ 

ஒரு நிகழ்நிரலாகக் கூறப்படுவது. இது ஒரு நினறனவற்றக்கூடிய 

குறிமுனற ் த ாகுதி, ஏனனய நிகழ்நிரல்கனள ் த ாற்றி 

மாற்றி ்  ன் கூற்னறயளிப்பது. னகாப்பு நசச்ுப்பினழ, 

தபருநசச்ுப்பினழ மு லிய பினழகனள விளக்குவது. அவற்னறப் 

னபாக்கும் வழிகனளயும் விளக்குவது. எல்லா நசச்ுப்பினழகளும் 

 ம்னம ்  ானம நகலாக்கவல்லனவ. இன  இனவ இரட்டிப்பு 

மூலம் தசய்கின்றன. 1988-இல் மு ல் நசச்ுப்பினழ 

ன ான்றலாயிற்று. 1990-க்குள் மக்கள் ஊடகங்களில் புதிய 

நசச்ுப்பினழகள் பரவ ் த ாடங்கின. இப்பினழகள் பல 

நிறங்களில் நினலகளில் வந் ன. னவப்பிடப் பகுதி நசச்ுப்பினழ 

(பூட்தசக்டர ்னவரஸ்) தநகிழ் வட்னடாடு ஒட்டிக் தகாள்வது; 

னவப்பிடப் பகுதியின் னகவட்டில்  ன்னன நகலாக்கும். னகாப்புப் 

பினழ என்பது நினற னவற்றக்கூடிய பினழனயாடு 

ஒட்டிக்தகாள்ளும். தபாதுவாக, இந் சச்ுப்பினழ முயன்று 

உருவாக்கிய நிகழ்நிரனலப் பாதிப்பது. 

Virus writer -நசச்ுபிணை எழுதுபவர் : காழ்ப்புள்ள நிகழ்நிரனல 

எழுதுபவர.் எ.டு. விரும்பு பினழ | ஐ எழுதிய ஒனல் டி காஸ்மன். 

Virus writing -நசச்ுபிணை எழுதுதல் : அண்னமக் கால ்தில் 

ன ான்றியது. இனணய ்தில் பங்குதகள்ளும் நசச்ுப்பினழ 

எழு ் ாளரக்ள் மற்றும் திரட்டுபவரக்ள் ஆகினயார ்இதில் 

ஈடுபடுகின்றனர.் இவரக்ள் நசச்ுப்பினழக் குறிமுனறனய ் 

 ாராளமாகக் னகயாளுகின்றனர.் இவரக்ள் பணி நசச்ுப்பினழ 

சாரா ஆராய்சச்ி யாளரக்ளின் பணினயயும் விஞ்சுவது. 

அவ்வனகயில் இவரக்ள் முயற்சிகள் அனமந்துள்ளன. இனவ 

இனணய ்தில் காட்டப்படுகின்றன. இவரக்ள் எண்ணிக்னக 

நாளுக்கு நாள் தபருகிவருகிறது. இது னவண்ட ் கா  ஒன்று. 

ஏதனனில் இதில் காழ்ப்புள்ளதும் பினழ யுள்ளதுமான 

நிகழ்நிரல்கள் எழு ப்படுகின்றன. 



Visual basic-விஷுவல் நபசிக்: விஷ"வல் னபசிக் என்னும் 

தபயரில் விஷூவல் என்பது  
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வனரகனல பயனாளி இனட முக ்ன  (கிராபிகல் யூசர ்

இண்டரன்பஸ், ஜியூஐ) உருவாக்குவன க் குறிக்கும். னபசிக் 

என்பது னபசிக் தமாழினயக் குறிப்பது. கணி ் ல் வரலாற்றில் 

இம்தமாழினய அதிகம் பயன்படுவது. விஷூவல் னபசிக் என்பது 

மூல னபசிக் தமாழியிலிருந்து உருவானது.  ற்தபாழுது இது பல 

நூறு கூற்றுகள், சாரப்லன்கள், திறவுச ்தசாற்கள் மு லிய 

வற்னறக் தகாண்டது. விஷுவல் னபசிக் பயன்பாட்டிலுள்ள 

பயனாளி இனடமுக ்தில் அடிப்பனடக் கூறுகள், படிவங்களும் 

கட்டுப்பாடுகளும் ஆகும். இனவ தபாருள்கள் எனப்படும். இனவ 

அன்றாடம் நாம் வாழ்க்னகயில் பயன்படு ்தும் தபாருள்கள் 

னபான்றனவனய. ஏனனய பருப்தபாருள்கள் னபாலனவ 

இவற்றிற்குப் பண்புகள் உண்டு புற நிகழ்வுகளுக் னகற்ப ் 

துலங்குபனவ. விஷுவல் னபசிக் இனடமுக ்தில் படிவம், 

கருவிப்பட்னட கருவிப்தபட்டி, பட்டிப்பட்னட, புராதஜக்ட் 

எக்ஸ்புனளாரர ்(திட்ட ஆராய்வி), புராபரட்்டிஸ் விண்னடா (பண்புச ்

சாளரம்) ஆகியனவ உண்டு. னநரடி உ வி வசதிகள் மூலம் 

விஷுவல் னபசிக்னகப் தபாறு ்  என்வினாவிற்குரிய 

வினடனயயும் தபறலாம். 

 ற்பட்டி உறுப்புகள்,  ன் வினரவு ்  கவல் ஆகிய இரண்டும் 

மிகப்பயனுள்ளனவ. விஷூவல் னபசிக் இவ்விரண்னடயும் 

தகாண்டது. 

Visual basic events - விஷுவல் நபசிக் நிகை்வுகள்: இனவ பல 

பயன்பாடுகனள எளி ாக உருவாக்க நமக்கு உ வுபனவ. 

திறனவ அழு ் ல், சுட்தடலினய நகர ்் ல், ஒரு தபாருனள 

அழு ் ல் மு லியனவ விஷுவல் னபசிக்கல் நனடதபறும் 

நிகழ்வுகள். நிகழ்நிரல் அண்னமயில் நடந்  நிகழ்னவப்புரிந்து 

தகாண்டு அ ற்னகற்ற் வாறு துலங்கனல உண்டாக்கும். 

Visual basic events, kinds of - விஷூவல் னபசிக் நிகழ்வு வனககள் : 

இனவ பின்வருமாறு. 1) பயனாளி நிகை்வு: இது 

பயனாளிக்குரியது. 2) அணமப்பு நிகை்வு: இதில் பயனாளிக் 

கட்டுப்பாடு இல்னல. இதில் அடங்குபனவ. னநரச ்தசயல்கள், 

 கவல் அணுக்கப் பினழகள், படிவ நினல மாற்றங்கள், கட்டுப் 



பாட்டு நினல மாற்றங்கள். 3) சுட்படலி நிகை்வுகள் : பா. Mouse 

events. 4) விணசப் பலணக நிகை்வுகள் : 
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பா. Keyboard events. 

5) ஏனனய நிகழ்வுகள் : பா.other events 

 

visual basic, features of - விஷூவல் நபசிக்கின் 

இயல்புகள் : உ வி வழி அனமந்  இரு இயல்புகள் இ ற்குள்ளன. 

அனவ பின்வருமாறு: 

1) தற்பட்டியல் உறுப்புகள் : இனவ னநர ்ன ச ்னசமிக்கும் 

த ரிவுகள். இனவ பட்டியல் தபட்டினய ் தினரயில் காட்டு பனவ. 

இப்தபட்டி பண்புகனளயும் முனறகனளயும் தகாண்டனவ. 

2) தன் விணரவுத் தகவல் (ஆட்நடாகுயக் இன்பா) : இ ்த ரிவு 

ஒரு சாரப்லனின் தசாற்தறாடரியனல ் தினரயில் காட்டும். 

 

visual basic interface - விஷூவல் நபசிக் இணடமுகம் : பா. Visual 

basic. 

'Visual display unit, vdu - காட்சி காட்டும் அலகு 

காசு.அ : காட்சியலகு. இது  கவல்கனளக் காட்சியாக அல்லது 

படமாகக் காட்டுவது. த ானலக்காட்சி னபான்று த ன்படும். இது 

பலவனக. இ ன் திறன் ஏற்பி அட்னடயால் உறுதி 

தசய்யப்படுவது. இந்  அட்னட ஒரு  னிமின்சுற்று ஆகும். 

பரவலாக உள்ள சில ஏற்பி அட்னடகள் பின்வருமாறு. 

1) வண்ண வனரகனல ஏற்பி (சிஜிஏ) 2) விரி வனர கனல ஏற்பி 

(ஈ.ஜி.ஏ) 3) தினசசச்ாரி வனரகனல ஏற்பி (விஜிஏ) 4) 

மீ ்தினசசச்ாரி வனரகனல ஏற்பி (எஸ்.விஜிஏ) னவறுதபயர ்

கண்காணிப்பி. 

 

vlink attribute - காட்சி இயல்பு : இது இனணப்புகளின் நிற ்ன  

மாற்றவல்லது.  வறு ல் மூலம் இனணய ஆராய்வியும் 

தநட்ஸ்னகப் தசலு ்தியும் இ ற்காக ஊ ா நிற ்ன ப் 

பயன்படு ்துபனவ. 



 

voice recognition - குரபலறிதல் : த ளிவாகப் னபசும் தசாற்கனள 

உட்பலன் கட்டனளகளாக ஏற்றுக் தகாள்ளும் த ாகுதி. 

 

voice response - குரல் துலங்கல் : கணிப்தபாறிக் கட்டுப் பாட்டுப் 

பதிவு ் த ாகுதி. இதில் அடிப்பனட ஒலிகள், எண்கள், தசாற்கள் 

தசாற் தறாடரக்ள் ஆகியனவ  னி ்  னினய மீட்புக்குச ்னசமி ்து 

னவக்கப்படும். 

 

volatile memory - அழியும் நிணனவகம் : மின்னாற்றல் நிற்கும் 

தபாழுது நீங்கும் நினனவகம். 

 

volume - பருமன் : புறசன்சமிப் பின்  னியலகு. 

உட்பல்ன் தவளிப்பலன் கருவியனமப் பினால் இதிலுள்ளவற்னற 

எளி ாகப் படிக்கலாம், எழு லாம். 

Vsnl, videsh sanchar nigam - விஎஸ்என்எல், விநதஷ் சஞ்சார் 

நிகம், விசதி : உலக அளவுச ்தசய்தி ் த ாடரப்ுள்ள இந்திய 

நிறுவனம். உலக ்ன  அறியும் இந்தியவாயில், த ானல ் 

த ாடரப்ு வனலயனமவு. 

Vtoc, volume table of contents - உள்ளடக்கப்படும் அட்டவணை, 

உபஅ : ஓர ்இயங்கும் த ாகுதி பயன்படு ்தும் அட்டவனண. 

நிகழ் நிரல் னகாப்புகள் அல்லது  கவல்கனள இடங் காண்பது. 

இயல்பாகக் னகாப்புகள் வட்டில் அனமந்திருக்கும். 

V-34 - வி-34 : 33.6 னகஎம்பிஎஸ் வனர இயங்கும் 

இருபண்பிகளுக்குரிய நடப்பு ் திட்ட அனமப்பு. (சீரி) 

V-90 - வி-90 : 56 னகபிபிஎஸ் இருபண்பிகளுக்குரிய புதிய திட்ட 

அனமப்பு. அனன ்துலக ் த ானல ்த ாடரப்ு ஒன்றிய ் ால் 

அறிவிக்கப்பட்டது. 

W 

Waiting time - ஓய்வு நநரம் : மனறனநரம். னசமிப்புக்கு ்  கவனல 

மாற்றுவ ற்குக் கட்டுப் பாட்டு அலகு எடு ்துக் தகாள்ளும் 

னநர ்திற்கும் கணிப் தபாறிச ்னசமிப்பால் மாறுனக 

த ாடங்குவ ற்குரிய னநர ்திற்கும் இனடயிலுள்ள னநரம். 

Walk through - பதாடர்ந்து பசல்லல் : இதில் த ாடக்க ் திலிருந்து 

முடிவு வனர னவறு பட்ட நினறனவற்று வழிகள் 



பின்பற்றப்படுகின்றன. உட்பலனாகக் தகாள்ளப்படும் 

மதிப்புகளுக்னகற்றவாறு இவ்வழிகள் அனமயும். 

Wall paper, changing - சுவரத்்தாள் மாற்றுதல் : இதுனமனடயின் 

பின்னணிக் காட்சியாகும். பல  ாள்கள் இருக்கும். என  

னவண்டுமானாலும் விரும்பியவாறு பயன்படு ் லாம். 

Wap wireless application protocol - 

நவப் : கம்பியிலாப்பயன்பாட்டு ் திட்ட அனமப்பு (சிரி) 

Web - இணடயம் : வனலயம், மின் ளம், 

இனணய ்தின்மிகக்கவரச்ச்ியுள்ளதும் பாரக்் கக்கூடியதுமான 

பகுதி இனடயம். இ ன் விரிவு உலகளாவிய இனடயம் (www). இது 

மீப் தபருந் கவல் திரட்டு ஆகும். இதில் இலட்சக்கணக்கான 

பக்கங்கள் உள்ள  கவல்கள் இருக்கும். இப்பக்கம் 

இனணயப்பக்கம் (தவப்னபஜ்) எனப்படும். இப் பக்க ்தில் பாடம், 
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படம், ஒலி, ஒளி ஆகியனவ இருக்கும். இப்பக்கங்கள் ஏனனய 

பக்கங்கனளாடு த ா டரப்ு தகாண்டிருக்கும். ஒன்றுடன் 

மற்தறான்று த ாடரப்ு தகாள்ளும் பக்கங்களின் 

த ாகுதி இணடயத்தளம் (தவப்னசட்) எனப்படும். இ ் ள ்தின் 

மு ல் பக்கம் த ாடக்கப் பக்கம் (னஹாம் னபஜ்) எனப்படும். 

இ ்த ாடக்கப் பக்கம்  ளம் மற்றும் பிறபக்கங் களுடன் உள்ள 

இனணப்புகள் பற்றிய  கவல்கனளக் தகாண்டிருக்கும். இந்  

இனணப்புகனள அழு ் , ஏனனய பக்கங்கனளப் பாரக்்கலாம். 

ஒவ்தவாரு இனடயப் பக்க ்திற்கும் ஒரு  னி ்  முகவரி உண்டு. 

இ ற்கு ஒருசீர் மூல இடங்காைி என்று தபயர ்(யூ.ஆர ்எல்). இந்  

யூஆரஎ்ல் அஞ்சல் முகவரி னபான்றது. இம்முகவரியில் நகரம், 

குடியிருப்பு, த ரு, வீட்டு எண் மு லிய அனமந்து, நம் வீட்டின் 

இருப்பிட ்ன க் காட்டும். அன னபால், யூஆர ்எல்லும் 

இனணய ்தில் பக்கம் இருக்குமிட ்ன க் காட்டும் எ-

டு. Http://www.yahoo.com. இனணய ்தில்  கவல் காண்ப ற்கு 

னமய் ல் என்று தபயர.் இன  னமனலாட்டம் விடல் என்றுங் 

கூறலாம். இன ச ்தசய்யுங் கருவி னமய்வி. இம் னமய்வி ஒரு  னி 

நிகழ்நிரல் ஆகும். இனடய ்திலிருந்து  கவல் தபற உ வுவது. 

இ ற்கு எடு ்துக்காட்டுகள் இரண்டு கூறலாம். இனணய 

ஆராய்வி, தநட்ஸ்னகப் தசலு ்தி. இவ் விரண்டில் முன்னது 

http://www.yahoo.com/


விண்னடாஸ் 98 இன் பகுதியாகக் கினடக்கும். பின்னது 

முன்னன ப் னபான்றது; பரவலாகப் பயன்படுவது. பா. Internet. 

 

web page design - இணடயப்பக்க வடிவணமப்பு : இப் பக்க ்ன  

வடிவனமக்கும் தபாழுது பல காரணிகனள நாம் கரு ்தில் 

தகாள்ள னவண்டும். அனவயாவன : ன னவ, அசச்ு, 

இனடய ்ன ப் படி ்  ல், இனடய ்ன  எழுது ல், நிறம் 

மு லியனவ ஆகும். 

Web page editors - இணடயப்பக்கப் பதிப்பியற்றிகள் : இனவ 

தமன்தபாருள் பயன்பாட்டு அனடப்பங்கள். இனடய ஆசிரியர ்

இனடயப்பக்கங்கனளயும் இனடய ்  ளங்கனளயும் உருவாக்க 

இவற்னறப் பயன்படு ்துகின்றனர.் இவற்றில் தபரும்பான்னம 

னமய்வியில் ன ான்றும் பக்க ்ன  அப்படினய பாரக்்க அனு 

மதிப்பனவ. இ னால் னநரம் மிசச்மாகும்; , எசட்ிஎம்எல் 

ஒட்டுகனளப் பயன்படு ்  னவண்டிய ன னவ இல்னல. நமக்காக 

இந்  ஒட்டுகனள இப்பதிப்பிப்பியற்றிகள் வழங் குகின்றன. எ.டு. 

தநட்ஸ்னகப் கம்னபாசர,் எம்எஸ் பிரண்ட் னபஜ். 
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Web page hosting - இணடய பக்கத்ணத 

அணமத்தல் : இனடய ்தின் ஒரு பகுதியாக நம் பக்க ்ன  

ஆக்கு ல். அப்தபாழுது ான் இனணயப் பயனாளிகள் இன ப் 

பாரக்்க இயலும். ஒரு  னிப்பக்க ் ன னயா முழு ்  ள ்ன னய 

நாம் உருவாக்க இயலும்  ள ்ன  உருவாக்குவன விடப் 

பக்க ்ன  உருவாக்கு ல் எளிது. எசட்ிஎம்எல் குறிமுனறனய 

எந்திர ்திலிருந்து பணிப்பிக்கு மாற்றுவன யும் இப்பக்கம் 

அனம ் ல் குறிக்கும். 

 

web reading - இணடய படிப்பு : பயனாளிகளில் 79 பங்கு 

அலகிடு னலனய விரும்புகின்றனர;் படிப்பதில்னல. 

கண்ப்தபாறி ் தினரயிலிருந்து படிப்பது என்பது கண்களுக்கு 

அயரச்ச்ினய உண்டாக்கும். தபாதுவாக நாம்  ானளப் 

படிப்பன விட 25% தமதுவானது. இனடய ்ன ப் பயன் 

படு ்துபவரக்ள் னமன் னமலும் தசல்ல விரும்புவ ால் 

தபாறுனமனய இழப்பர.் படிக்க னவண்டிய  கவல்கனளா அதிகம். 



கணிப்தபாறிப் பயனாளிக்கு வசதிக்குனறனவ உண்டாக்கும் 

காரணிகள் பின் வருமாறு. 

1) பணியின் இயல்பு 

2) கணிப்தபாறியில் தசலவிடும் கால அளவு. 

3) இனமப்பளவு (12-15  டனவ கள் / நிமி). 

4) பணியிட வடிவனமப்பு, பாரக்்கும் கண்ணாடி வடிவ னமப்பு 

ஆகிய இரண்டிற்கு மினடனய ஒருங்கினணப்பு குனறவு. 

இக்காரணிகள் பாரன்வ ்  ளரச்ச்ினய உண்டாக்கும். கண்கள் 

உலரும்; பாரன்வ மங்கும். ஆகனவ 1/2 மணி னநர ்திற்கு ஒரு 

 டனவ இனடனவனள தகாள்ளு ல் நல்லது. 

 

website - இணடயதளம் : மின் ளம். ஒன்றுடன் மற்தறான்று 

த ாடரப்ுதகாள்ளும் பக்கங்களின் த ாகுதிக்கு இனடய ் ளம் 

என்று தபயர.் 

Website creation - இணடயதளத்ணத உருவாக்கல் : இ ற்கு 

இனடயப்பக்கப் பதிப்பு இயற்றினயப் பயன்படு ்  னவண்டும். 

பதிப்பு இயற்றிகளில் சில  னி இயல்புகனளக் தகாண்டிருக்கும். 

இவற்றிற்கு மாயாவிகள் என்று தபயர.் இம்மாயாவிகள் 

படிப்படியாக ்  ளம் அனமக்கும் தசயனல ் த ாடங்குபனவ. 

பிரண்ட்னபஜ் எக்ஸ்பிரனசப் பயன்படு ்தியும் இ ் ள ்ன  

உருவாக்கலாம். இ ற்கு ்  ள ்தில் னசரக்்க னவண்டிய எல்லா ் 

 னிப் பக்கங்கனளயும் உரு வாக்க னவண்டும். பின் த ாடக்கப் 

பக்க ்துடன் அவற்னற ஒரு னசர இனணக்கவும். 
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Website design, defects of - இணடயத்தள வடிவணமப்புக் 

குணறகள் : இனடய ்  ளங் களில் 90 பங்கு அளவுக்குக் 

குனறகளுடன் அனமக்கப்பட் டுள்ளன. அனவ பின்வருமாறு: 

1) முக்கிய விற்பனனயில் 50 பங்கு இழப்பு. 

2) வருனக  ருபவரக்ளில் 40 பங்கு அளவுக்கு ் திரும்பு தில்னல. 

3) வணிகக்குறிப் தபயர ்தகடு ல்; ஏதனனில் தவறுப்புற்ற 

ஒவ்தவாரு வாடிக்னகயாளரும்  ன் தவறுப்னபச ்சராசரி 10 

னபருக்குச ்தசால்கின்றார.் 



4)  வறிய வடிவனமப்புகனள மீண்டும் அனமக்க ஒவ்னவா 

ராண்டும். அதிகம் தசலவழிகிறது. இனவ பாரஸ்டர ்ஆராய்சச்ி 

முடிவுகள் ஆகும். 

 

website improvement - இணடயத்தள நமம்பாடு : இ ற்குரிய மு ல் 

வழி பயனாளிகளின் வாழ்க்னகக் குறிப்னப அறி லாகும். இது 

த ாடர ்பாகப் பின்வரும்  கவல்கள் பயனளிக்கும். 

1) சராசரி வயது 

2) பால் 

3) தபருந்த ாழில் 

4) மணநினல 

5) காட்சி ் தினச அளவு 

6) கணிப்பு னமனட 

7) பயன்படு ்தும் னமய்விகள் 

8) தினரப் பகுப்பு ்திறன் 

9) திறங்கள் 

10) இனணப்பு வினரவு 

11) பன்ம வழக்காறுகள் 

12) இனடயப் பக்கங்கனள மக்கள் எவ்வாறு காண்கின்றனர.் 

13) னமய் லின் மு ன்னமப் பயன்கள் 

14) இனடய ்ன ப் பயன் படு ்துவதிலுள்ள சிக்கல்கள். 

னமற்குறி ்  நினலகள் பற்றிப் புள்ளி விவரங்கள் அளிக்க 

இனடய ் ளங்கள் உள்ளன. இவற்னறக் கரு ்தில் தகாண்டு 

இனடய ் ளம் வடிவனமக்கப்பட னவண்டும்.இக்கால இனடயம் 

 னிப்பட்ட வாசகரக்ளின் னநாக்கங்கள் ன னவகள் ஆகிய னவ 

பற்றி ் துப்புகள் அளிப்ப ாக இல்னல. 

 

web world - பவப் உலகம் :  மிழ் ்  ளங்களின்  னலனமச ்

தசயலகம். தசய்தி, தினரப் படம், த ாழில், வினளயாட்டு, சமயம் 

மு லியனவ இடம் தபறுபனவ. சிங்கப்பூரிலிருந்து தவளி 

வருவது. 



Web writing - இணடய எழுத்து : இனடய வாசகரக்ளின் 

கரு ்துகனள அறிந்ன , இனடயப் பக்கங்கள் அலகிடக்கூடிய 

பாட ்ன ப் பயன்படு ்  னவண்டும் இ ற்கு ் ன னவப்படுபனவ. 
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1) சிறப்புள்ள திறவுச ்தசாற்கள். 

2) தபாருள்தபாதிந்  துனண ்  னலப்புகள். 

3) த றிப்புப் பட்டியல்கள். 

4) ஒரு கரு ்ன  ் த ரிவிக்கும் சிறிய ப ்திகள். 

5) முடிவுடன் த ாடங்கு ல்; சுருக்கமான விளக்கங்கள் அளி ் ல். 

6) தசாற்களின் சரியான எண்ணிக்னகயில் 50 பங்கு பயன் 

படு ் ல். 

Wheel printer-ஆழி அசச்ியற்றி : அசச்ாழி விளிம்பிலிருந்து 

உருக்கனள அசச்ியற்றும் அசச்ியற்றி. 

 

wide area network - அகல் பகுதி வணலயணமவு : இது ஒரு 

வனலயனமவு. நீண்ட த ானல வுகளுக்குக் கணிப்தபாறிகனள 

இனணப்பது. இயல்பாக ் த ானலனபசி வனலயனமவு 

பயன்படு ் ப்படும். ஒ. Local area network. 

 

width attribute - அகல இயல்பு: இது, அட்டவனணயின் அக 

ல ்ன க் குறிக்கப் பயன்படு வது. இ ன் மதிப்பு விழுக் காடாக ் 

த ரிவிக்கப்படுவது. இ னால் னமய்விச ்சாளர ்தின் அளவு 

மாறும் தபாழுது, அட்டவனணயும் அ ற்னகற்ப அளவில் மாறும். 

பா. Attribute. 

 

wilhelm shickard - வில் பகல்ம் ஷிக்கார்டு : 1623-இல் மு ல் எந்திர 

இலக்கக் கணிப் பானனப் புனனந் வர.் இது கூட்டல், கழி ் ல், 

தபருக்கல், வகு ் ல் ஆகிய அடிப்பனடச ்தசயல்கனளச ்

தசய் து. 

 

windows - சாளரம் : இது ஓர ்இயங்கு த ாகுதியாகும். எடு 

விண்னடாஸ் 98, இ ்த ாகுதி ஒரு தமன்தபாருள் வன்தபாரு 



ளுக்கும் பயனாளிக்கும் இனட னய பாலமாக அனமவது. பல 

நனடமுனறப் பணிகனளச ்தசய்வ ால், இன க் தகாண்டு 

கணிப்தபாறியில் நன்கு னவனல தசய்யலாம். 

 

windows 98, customizing - விை்நடாஸ் 98 ஐத் நதணவக் 

நகற்றதாக்குதல்: இது னமனடனய னவண்டியவாறு பயன்ப்டு ்  

உ வுவது. பின் னணினய மாற்றியும் படங் கனளச ்னசர ்்தும் 

 கர ்்தியும் பணிப்பட்னடனய நகர ்்தியும் அளவுப் படு ்தியும் 

னமனட யின் ன ாற்ற ்ன  மாற்ற இயலும். 

 

windows dialog boxes - சாளர உணரயாடல் பபட்டிகள் : 

விண்னடாஸ் 98 இப்தபட்டி கனளப் பயன்படு ்துகிறது. னநாக்கம் 

 கவல்கனள ் தினர யில் காட்டல். இவற்றிலிருந்து 

னவண்டியவற்னற நாம் த ரிவு தசய்யலாம். இப்தபட்டிகளில் 

உள்ள கட்டுப்பாடுகள் பின் வருமாறு. 1) பாடப் 

பபட்டிகள் :  கவல்கனளப் பதிவு தசய்ய. 

2) பட்டியல் பபட்டிகள் : த ரிவுகனள ் தினரயில்காட்டுவது. 

3) கீழிறக்கப் பட்டியல்: தபட்டிகள் த ரிவுகனள ் தினரயில் 

காட்டுவது. 

4) வாபனாலிப் பபாத்தான்கள்: பன்ம ் த ரிவுகனள ் 

தினரயில் காட்டுபனவ. 

5) சரிபார்ப்புப் பபட்டிகள்: இனவ த ரிவுகனள ் 

 ள்ளவும்,தகாள்ளவும் பயன்படுபனவ. 6) பபாத்தான்கள் : இனவ 

நீக்கும் அல்லது சரிதசால்லும் தபா ் ான்கள். 7) 

தத்திகள்: னவறுபட்ட த ரிவுகனள ் தினரயில் காட்டு 

Windows, evolution of - சாளர வளரச்ச்ி : சாளர ்தின் மு ல் 

வடிவம் விண்னடாஸ் 3.0. மு ல்  டனவயாகச ்சாளரம் னகாப்பு 

னமலாண்னம வசதிகனளாடு வந் து. இ ்துடன் பிற அனமப்புக் 

கருவிகளும் இருந் ன. சாளர ்துடன் பயன் படக்கூடிய பல 

பயன்பாடுகளும் அங்காடிக்கு வினரவில் வரலாயின. இ னால் 

ஒரு சில ஆண்டுகளில் சாளரம் அலுவலகங்கள், வீடுகள், 

த ாழிலகங்கள் மு லியவற்றில் பயன்படலாயின. அடு ்து 

விண்னடாஸ் 3.1 சிறந்  இயல்புகளுடன் தவளிவந் து. இதில் 

நிகழ்நிரல் னமலாளி ஒன்று இருந் து. அன  சமயம், 

னமக்னராசாப்ஃட் த ாழிலாளரக்ளுக்காக விண்னடாஸ் 3.1- ஐ 

உருவாக்கிற்று.இந்நினலயில் சாளரம் னபரளவு பகுதி 



அடிப்பனடயில் அனமந்  வனலயனமவுச ்சூழ்நினலயில் 

பயன்படலாயிற்று. இப்தபாருள்களில் ஒன்றுகூட இயங்கு 

த ாகுதியாக இல்னல. எம்.எஸ் டாஸ் உடன் னவனலதசய்  

நிகழ்நிரல்கனள. அடு ்  தபரும் வளரச்ச்ி விண்னடாஸ் 95 ஆகும். 

இது முழுக்க முழுக்க இயங்கு த ாகுதினய. இப்தபாழுது எம்.எஸ்-

டிஒஎஸ் கட்டுப்பாடு நீங்கியது. இ னால் பயன்பாடுகள் 

அதிகமாயின. அடு ்து விண்னடாஸ் 98 வரலாயிற்று. இது பல 

புதிய பயன்கனள அளிப்பது. இனணய ்துடன் த ாடரப்ு 

தகாண்டு னவனல தசய்ய உ வுவது.இறுதியாக இப்தபாழுது 

னமம்பட்ட விண்னடாஸ் 2000 வந்துள்ளது. 

Windows explorer - சாளர ஆராய்வி : இது ஒரு 

நிகழ்நிரல்.னகாப்புகனளயும் மடிப்பட்னடகனளயும் னமலாண்னம 

தசய்ய உ வுவது. 

Windows, parts of - சாளர பாகங்கள் : 

1) பசால் திை்டு : இது தசால்முனறயாக்கி 
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2) தணலப்புப் பட்ணட : இது பயன் பாட்டின் தபயர ்தசால்வது. 

3) அளவுப் பபாத்தான்கள் :  னலப்புப் பட்னடயில் உள் ளன. 

இனவ மூன்று வனக 

I) குனறந்  அளவுப் தபா ் ான் சாளர ்தின் அளனவக் 

குனறப்பது. Ii) உயரளவுப் தபா ் ான் : சாளர ்தின் அளனவ 

அதிக மாக்குவது. Iii) மீட்புப் தபா ் ான் சாளரம்  ன் பனழய 

நினலக்கு வர உ வுவது. 

4) பட்டிப்பட்ணட :  னலப்புப் பட்னடக்குக்கீழுள்ளது. னவறு பட்ட 

பட்டிகனளக் காட்டும். 

5) கருவிப்பட்ணட : பட்டிப் பட்னடக்குக் கீழ் பல கருப் பட்னடகள் 

இருக்கும் இனவ னகாப்புகனளச ்னசமிக்க உ வு பனவ. 

Windows 98, uses of-strength 98 இன் பயன்கள் : இது பயனாளி 

நட்புள்ளது. எவரும் பயன்படு ் லாம். 

1) இதிலுள்ள வனரகனலப் பய னாளி இனடமுகம் எல்லா ் 

 கவல்கனளயும் தினரயில் காட்டவல்லது. 



2) இதிலுள்ள பல பயனாளி நிகழ்நிரல்கனளப் பயன்படு ்  

உ வுவது : 

1) கணிப்பான் 

Ii) வண்ணமிடல் 

Iii) தசால்லட்னட 

Iv) இனணய ஆராய்வி 

V) பட ்திரட்டு 

3) இதில் னமலும் பல தமன் தபாருள் பயன்பாடுகள் உள் ளன : 

னமக்னரா சாஃப்ட் ஆபீஸ், 

4) ஒனர சமயம் பல பயன்பாடு கனள ஓடவிடலாம். 

5) னமனசனய இருவழிகளில் பயன்படு ் லாம். 

6) இதில் அருனமயான இனணய இனடமுகம் உள்ளது. 

7) எளி ாக இனடயப் பக்கங் கனள னமனலாட்டமிடலாம். 

Wml, wireless markup language - டபுள்யூஎம்எல் கம்பியிலாக் 

குறினமதமாழி. கணிப் தபாறி தமாழிகளில் ஒருவனக. 

Word - பசால் :  கவல் அடிப் பனட அலகு. பிட்டுகளின் னகாலம். 8 

பிட்டுச ்தசால் g. Bit, byte. 

Word format - பசால் படிவணமப்பு : ஒரு தசால்லில் உருக்கனள 

அனம ் ல். 

Word length - பசால் நீளம் : ஒரு தசால்லிலுள்ள பிட்டு களின் 

எண்ணிக்னக, (0க்கள் 1கள்) 

Word processing - பசால்முணறயாக்கல் : இது கணிப்தபாறி 

வழியனமந்  முனற அசச்ிட்ட தசய்தினய உருவாக்கல், 

பதிப்பி ் ல், வரினசப்படு ் ல், அசச்ிடல், தசலு ் ல் ஆகிய 

தசயல் 
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கள் இதில் அடங்கும். 

Word processor, wp - பசால் முணறயாக்கி, 

பசாமு : கணிவயப்பட்ட  ட்டசச்ு எழுதி. எழுதிய தபாருனள 



அப்படினய உருவாக்கும் வனகப்படு ்தும், பதிப்பிக்கும், 

அசச்ிடும், தசலு ்தும். இதில் 5 பகுதிகள் உண்டு. 

1) விணசப் பலணக :  கவனல உள்விடல். 

2) துை்முணறயாக்கி : பதிப்புச ்தசயல் பற்றி முடிவு எடுப்பது. 

3) காட்சித் திணர : பதிப்பி ்   கவனல ் தினரயில் காட்டல். 

4) பநகிை்வட்டு : னகாப்புகள் னசமிக்கப்படு ல். 

5) அசச்ியற்றி : பாட ்ன  அசச்ிட 

 

word rate - பசால்வீதம் : ஒரு தசால் த ாடங்குவ ற்கும் அடு ்  

தசால் த ாடங்கு வ ற்கும் கழிந்  கால அளவு. இது நிகழ் அளவு 

ஆகும். 

 

word size - பசால் அளவு : குறிப்பிட்ட அளவு பிட்டுகள் எ-டு 8 

பிட்டுச ்தசால். 

 

word time - பசால் நநரம் : நினனவக ்தில்  கவலுக்குரிய ஒரு 

தசால்னல முனறயாக்க ஆகும் னநரம் 

 

work area - பைிப் பகுதி : நினனவகப் பகுதி. இதில்  கவல் 

இனங்கள் முனறயாக் கப்படும் தபாழுது  ற்காலிகமாகச ்

னசர ்்து னவக்கப்பட்டிருக்கும். 

 

wordpad - பசால்லட்ணட : இது ஒரு எளிய தசால்முனறயாக்கி; 

ஒரு நிகழ்நிரல் பாட ்ன  அசச்ிடவும் னசமிக்கவும் உ வுவது. 

 

working programme - பசயல் படும் நிகை்நிரல் : தசல்திறனுள்ள 

நிகழ்நிரல். எந்திர தமாழியாக மாற்றப்பட்டுக் கணிப்தபாறியால் 

நினறனவற் றப்படுவது. 

 

workspace - பைியிடம் : கணிப்தபாறி நினனவக இடம்: 

சரமுனறயாக்கு தமாழியில் முனறப்படு ் ப்பட னவண்டிய 

சர ்ன க் தகாண்டது. 

 

word computer citizen - உலகக் கைிப்பபாறிக் 



குடிமகன் : இம்னமயம் பாரிசில் அனமந்துள்ளது. கணிப்தபாறி 

அறினவ ஒவ்தவாரு உலகக் குடிமகனுக்கும் வழங்குவது. 

Worldtel - நவார்ல்டு படல் : இலண்டனில் அனமந்துள்ள  னியார ்

துனற நிறுவனம். அனன ்துலக ் த ானல ் த ாடரப்ு 

ஒன்றிய ் ால் உருவாக்கப்பட்டது. வணிக அளவில் வளரும் 

நாடுகளில் தசய்தி ்த ாடரப்ு அகக்கட்டனமப்னப வளரப்்பது. 

இ ன்  னலவர ்திரு. சாம் பிட்னராடா,  மிழ் நாட்டில் இனணய 

நினலயங்கனள அனம ்து இனணய அறிவு வளர ்  மிழக 
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அரசுடன் ஒப்பந் ம் தசய்து தகாண்டுள்ளது. 

Writable control storage - எழுதும் கட்டுப்பாட்டுச ்நசமிப்பு : நுண் 

நிகழ்நிரல்கனளக் தகாண்ட கட்டுப் பாட்டுச ்னசமிப்பின் பகுதி. 

இன க் னகாப்பனறயிலிருந்து சுனமனயற்றலாம். 

Write - எழுது : ஒரு னசமிப்பி லிருந்து மற்தறாரு னசமிப் பிற்கு ் 

 கவல்கனள மாற்று ல். 

Write error - எழுத்துப்பிணை : னசமிப்புக் கருவியனமப்பில்  கவல் 

எழு ப்படா நினல. தூசி, பதிவுப்பரப்புச ்னச ம் மு லியனவ 

காரணங்கள். 

Write head - எழுது-தணல : காந்  ஊடக ்தில் எழு ப் பயன்படும் 

மின்காந் ம். எ-டு காந்  நாடா. 

Write pulse - எழுதுதுடிப்பு : இயக்க ் துடிப்பு நுண்ணனற யில் 

எழுதுவது. 

Write time - எழுதுநநரம் : னசமிப்புக்கு ்  கவல் தசல்வ  ற்கும் 

அது முடிவ ற்கும் இனடயிலுள்ள னநரம் ஓய்வு னநரம் நீங்கிய 

அணுக்க னநரம் இது படிக்கும் னநர ்ன ாடு த ாடரப்ுள்ளது. 

X 

X-2 எக்ஸ்-2: 56 னகபிபிஎஸ் அலகில் னவனலதசய்யும் இரு 

பண்பிகளுக்குரிய நடப்பு ் திட்ட அனமப்பு (சீரி). அதமரிக்க 

னராபட்டிக்ஸ் நிறுவன ் ால் உருவாக்கப்பட்டது.  ற்னபாதுள்ள 

தபயர ்வி.90. 



Xerographic printer - உலரச்ச்ியற்றி : பக்க அசச்ியற்றி, இதில் 

உருக்னகாலம் முழுப் பக்க ்திற்கும் தபாருந்துமாறு அனமயும். 

நகல் அசச்ியற்றி என்றுங் கூறலாம். 

Xml, extensible markup language - எக்ஸ்எம்எல், விரிகுறி பமாழி, 

விகுபமா : ஒரு புதிய இனணய தமாழி. இனடய ்ன  

அறிவாரந்்  ாக்குவது. இ ற்கு எந்திர ்  கவல் 

பயன்படு ் ப்படும். இ ் கவல் இனடயப் பக்கங்களின் 

உள்ளடக்கம் அனமப்பு ஆகியனவ பற்றியனவ. புதிய 

தமாழிகளுக்கு வாயிலாக இருப்பது. இனசக் குறிமானம், கணி  

மற்றும் னவதிக்குறியீடுகள் மு லியவற்னற இனடய ்தின் 

வழிஅனுப்ப உ வுவது. இன ப் பாட வடிவில் அனுப்பலாம். 

த ாழில் துனறயிலும் பயன் படுவது. இ ற்கு நல்லவருங் காலம் 

உள்ளது. 

Xor - exclusive or - சிறப்பு அல்லது :  னி, அல்லது. 

X-series - எக்ஸ் வரிணச :  ர  ்த ாடர;் சிசிஐடிடியினரல்் 

பரி ்துனரக்கப்பட்டுள்ளது. 

X - y cursor addressing - எக்ஸ்-ஒய் குறிப்பி 

முகவரியிடல் : தினரயில் குறிப்பியின் நினலனய இடமறி ல், 

இ ற்குப் பாரன்வயாக எக்னசயும் (கினடமட்டம்) ஒய்னயயும் 

(தசங்கு ்து) ஆய ்த ானல நினலயாகக் தகாள்ளு ல். 

X - y plotter - எக்ஸ் - ஒய் வணரவி :  கவல் குறிப்பி. 

Y 

Y2k - ஒய்2நக: ஆண்டு 2000. 

Y2k problem - ஒய்2 சிக்கல் : 2000 ஆண்டுச ்சிக்கல். னவறு தபயர ்

2000 ஆண்டுப் பினழ. 1999 லிருந்து 2000க்குள் கணிப்தபாறி எண் 

குழப்பம். 2000 என்ப ற்குப் பதிலாக 1990க்குச ்தசல்லலாம் எனக் 

கரு ப்பட்டது. சிக்கல் ஓர ்எண்னணப் தபாறு ் ன . அனனவரும் 

நினன ் படி அவ்வளவு கடுனமயாக அனமயவில்னல. 

தபருஞ்தசலவில் உலகம் முழுதும் இசச்ிக்கல் எளி ாக ் 

தீரக்்கப்பட்டுக் கணிப்தபாறி கள் ஒழுங்காக இயங்க ் 

த ாடங்கின. பா. Millennium bug. 

Y-position - ஒய் நிணல : துனளயிட்ட அட்னடயின் னமல் 

Z 



Zap - நசப் : தினரனய ் த ளி வாக்கப் பல நிகழ்நிரல்களில் 

பயன்படும் ஆனண. அனன  ்துலக அளவில் பயன்படுவது. 

Zero access storage - சுழியணுக்கச ்நசமிப்பு:  ற்தபாழுது இது 

வழக்கில் இல்னல. 

Zero balance - சுழிச ்சமன்: விவரங்களும் கூட்டு ் த ானக களும் 

சரியாக இரு ் ல் 

Zero condition - சுழிநிணல: காந்  துண்ணனறயின் நினல; 

சுழினயக் குறிப்பது. 

Zero error - சுழிப்பிணை: தசலு ்தும் தபறும் சுற்றுகளில் ஏற்படும் 

 ாம  னநர ்ன க் குறிப்பது. 

Zero level address - சுழி மட்ட முகவரி. 

Zero outpùt signal - சுழி பவளிப் பலன் குறிணக: காந்  

நுண்ணனறயால் அளிக்கப்படு வது சுழிநினலயில் உண்னம ் 

துடிப்பு அளிக்கப்படும் தபாழுது உண்டாவது. 

Zero suppression - சுழி ஒடுக்கம்: சிறப்பிலாச ்சுழினய அசச்ியற்று 

முன் நீக்கு ல். பதிப்பி ் லின் ஒரு பணி இது. 

Z-net-இசட ்இணையம்: உள்ளூரப்்பகுதி வனலயனமவு. 

Zone - மை்டலம்: காந்  வட்டுப் பகுதி, மு ன்னம நினனவகப் 

பகுதி. 

Zone digit - மை்டல இலக்கம்: ஒரு குறினமயின் பகுதிக்கு ் 

திறவாக உள்ள எண். 

Zoom - மலரச்ச்ி: வனரகனல தமன்தபாருள் வசதி. இதில் 

பட ்தின் அளனவக் குனறக்கலாம் அல்லது தபருக்கலாம். 

 


